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  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2018 

 កំណត់សំគាល់ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

្រទព្យសកម� 

សច់្របាក់ក�ុងៃដ  42,811,561 10,529,159  49,019,393 12,199,948 18,201,556 4,508,684 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 6 537,659,848 132,233,116 317,522,746 79,025,074 62,104,046 15,383,712 

សមតុល្យេនធនាគារនានា- សុទ� 7 116,863,114 28,741,543 108,150,865 26,916,592 96,268,268 23,846,487 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន - សុទ� 8 2,481,706,377 610,355,725 1,914,009,982 476,358,881 1,279,814,355 317,021,143 

ករវនិិេយាគ  60,990 15,000 60,270 15,000 60,555 15,000 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ   16,856,817 4,145,799 18,134,179 4,513,235 4,617,456 1,143,784 

្រទព្យ និងបរកិ� រ 9 8,730,628 2,147,228 6,544,540 1,628,805 7,500,097 1,857,839 

្រទព្យសកម�អរូបី 10 4,572,008 1,124,449 4,505,809 1,121,406 3,389,765 839,674 

សិទ�ិេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� 11 18,402,427 4,525,929 18,384,941 4,575,645 18,473,235 4,575,981 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� - សុទ�  12(គ) 9,207,921 2,264,614 7,581,894 1,886,982 4,404,378 1,091,003 
                

សរបុ្រទព្យសកម�  3,236,871,691 796,082,562 2,443,914,619 608,241,568 1,494,833,711 370,283,307 
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  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2018 

 កំណត់សំគាល់ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

បំណុល និងមូលធន 

បំណុល   

្របាក់បេ��របស់អតិថិជន 13 1,436,848,279 353,381,279 951,905,926 236,910,385 370,736,597  91,834,678 

សំវធិានធនេលអត�្របេយាជន៍បុគ�លិក 14 2,657,036 653,477 4,323,740 1,076,093 - - 

បំណុលេផ្សងៗ   25,256,559 6,211,648 35,607,866 8,862,087 21,705,780 5,376,710 

្របាក់កម�ី  15 1,259,662,459  309,803,851 1,096,903,200  272,997,312  833,017,792 206,345,750 

មូលប្រតបំណុល 16 81,494,175 20,042,837 - - - - 

បំណុលពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា�  ំ 12(ខ) 15,279,489 3,757,867 20,523,933 5,107,997 13,836,836 3,427,505 

បំណុលេលករជួល 17 17,150,224 4,217,960 16,891,194 4,203,881 16,418,402 4,066,981 
                

សរបុបំណុល  2,838,348,221 698,068,919 2,126,155,859  529,157,755  1,255,715,407 311,051,624 
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  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2018  

 កំណត់សំគាល់  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

មូលធន 

េដមទុន   18 140,846,600 34,872,051  120,000,000 29,704,327  71,684,100 17,756,775 

េដមទុនបែន�ម 19 21,640,400 5,351,724  20,846,600 5,154,946  - - 

ទុនប្រម�ងទូេទ 20(ក) 110,415,116 27,306,514  110,415,116 27,306,514  7,168,410 1,775,677  

ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត� ិ 20(ខ) 10,960,577 2,713,896  8,384,769 2,075,371  4,632,244 1,147,447 

្របាក់ចំេណញរក្សោទុក  114,660,777  28,497,237  58,112,275  14,479,264  155,633,550 38,551,784 

លេម��ងពីករប�ូររបិូយប័ណ�  - (727,779) - 363,391  - - 
                

សរបុមូលធន  398,523,470 98,013,643 317,758,760 79,083,813  239,118,304 59,231,683 
                

សរបុបំណុល និងមូលធន  3,236,871,691 796,082,562 2,443,914,619 608,241,568 1,494,833,711 370,283,307 
                

 

 

 

 

 

កំណត់សំគាល់ ដូចមានភា� ប់មកជាមួយ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ។   



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

របាយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗសេង�បចេនា� ះេពល 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 
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  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

 កំណត់

សំគាល់ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សំគាល់ 4) 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សំគាល់ 4) 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សំគាល់ 4) 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សំគាល់ 4) 

    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ)   (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 

          

ចំណូលពីករ្របាក់ 21 113,870,477 28,227,684 80,084,714 19,862,280 211,909,149 52,530,776 149,413,500 37,056,920 

ចំណាយេលករ្របាក់ 21 (56,492,712) (14,004,143) (24,357,598) (6,041,071) (91,954,076) (22,794,764) (56,311,763) (13,966,211) 

ចំណូលពីករ្របាក់សុទ�  57,377,765 14,223,541 55,727,116 13,821,209 119,955,073 29,736,012 93,101,737 23,090,709 

សំវធិានធនេលឥណទនអ្រកក់ 

និងជាប់សង្័សយ  8 (4,562,876) (1,131,105) (3,480,401) (863,195) (9,453,038) (2,343,341) (8,487,139) (2,104,945) 

សំវធិានេលសមតុល្យធនាគារនានា 7 (68,633) (17,014) - - (73,721) (18,275) - - 

ចំណូលពី្របតិបត�ិករេផ្សងៗ   52,746,256 13,075,422 52,246,715 12,958,014 110,428,314 27,374,396 84,614,598 20,985,764 





អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

របាយករណ៍ស�ពីីបែ្រមប្រម�លមូលធនសេង�បចេនា� ះេពល 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 
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េដមទុន  េដមទុនបែន�ម ទុនប្រម�ងទូេទ ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��តិ� ្របាក់ចំេណញរក្សោទុក លេម��ងពីករប�ូ របិូយប័ណ� សរបុ   

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រ អេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ    
(កំណត់សំគាល់ 4) 

 
(កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

 
(កំណត់សំគាល់ 4) 

 
(កំណត់សំគាល់ 4) 

 
(កំណត់សំគាល់ 4) 

 
(កំណត់សំគាល់ 4) 

                

សមតុល្យនាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ018  71,684,100 17,756,775 - - 7,168,410 1,775,677 4,632,244 1,147,447 155,633,550 38,551,784 - - 239,118,304 59,231,683 

ករបែន�មេដមទុន  48,315,900 11,983,110 - - - - - - (48,315,900) (11,983,110) - - - - 

ករេផ�រពីទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិេទ្របាក់

ចំេណញរក្សោទុក (មិនបានពិនិត្យ)   - - - - - - (1,936,262) (480,224) 1,936,262 480,224 - - - - 

ចំណូលលម�ិតសរបុ                 

ចំេណញសុទ�ក�ុងករយិបរេិច�ទ(មិនបានពិនិត្យ)  - - - - - - - - 36,636,542 9,086,444 - - 36,636,542 9,086,444 

លេម��ងពីករប�ូររបិូយប័ណ� (មិនបានពិនិត្យ)  
- - - - - - - - - - - (448,364) - (448,364) 

  - - - - - - - - 36,636,542 9,086,444 - (448,364) 275,754,846 67,869,763 

សមតុល្យនាៃថ�ទី 30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 (មិនបានពិនិត្យ) 
 

120,000,000 29,739,885  - - 7,168,410 1,775,677 2,695,982 667,223 145,890,454 36,135,342 - - 275,754,846 67,869,763 

                
សមតុល្យនាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ019   120,000,000 29,704,327 20,846,600 5,154,946 110,415,116 27,306,514 8,384,769 2,075,371 58,112,275 14,479,264 - 363,391 317,758,760 79,083,813 

ករេផ�រេដមទុនបែន�មេទជាេដមទុន  20,846,600 5,167,724  (20,846,600) (5,167,724) - - - - - - - - - - 

ករបែន�មេដមទុន  - - 21,640,400 5,364,502 - - - - - - - - 21,640,400 5,364,502 

ករេផ�រពី្របាក់ចំេណញរក្សោទុកេទទុនប្រម�ង 

តមបទប្ប��ត� ិ  - - - - - - 2,575,808 638,525 (2,575,808) (638,525) - - - - 

ចំណូលលម�ិតេផ្សង  ៗ  - - - - - - - - - - - - - - 

ចំេណញសុទ�ក�ុងករយិបរេិច�ទ   - - - - - - - - 59,124,310 14,656,498 - - 59,124,310 14,656,498 

លេម��ងពីករប�ូររបិូយប័ណ� 
 

- - - - - - - - - - - (1,091,180) - (1,091,180) 

  - - - - - - - - 59,124,310  14,656,498  - (1,091,180)  398,523,470  98,013,643  

សមតុល្យនាៃថ�ទី 30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 
 

140,846,600  34,872,051 21,640,400  5,351,724  110,415,116  27,155,710 10,960,577  2,713,896 114,660,777 28,497,237 - (727,779) 398,523,470  98,013,643 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

កំណត់សំគាល់ ដូចមានភា� ប់មកជាមូយគឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

របាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់សេង�បចេនា� ះេពល 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 
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 ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ 

 គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2018 
 កំណត់ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 សំគាល់  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 
 
លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ 

្របាក់ចំេណញសុទ�ក�ុងករយិបរេិច�ទ  59,124,310 14,656,498 36,636,542 9,086,444 

និយ័តភាពេល៖  

 ចំណូលករ្របាក់សុទ� 21 (119,955,073) (29,736,012) (93,101,737) (23,090,709) 

 រលំស់េល្រទព្យ និងបរកិ� រ 9 2,050,356  508,269  1,937,831  480,613 

 រលំស់េលសិទ�ិេ្រប្រទព្យសកម� 11 2,650,195 656,965 2,314,246 573,970 

 ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ 12(គ) (16,879,973) (4,184,426) (10,704,918) (2,654,990) 

 សំវធិានធនេល្របាក់អតីតភាពករងរ  (1,666,704) (409,912)  - - 

 ចំេណញពីករលក់្រទព្យ និងបរកិ� រ  (11,939) (2,960)  (118,358) (29,355) 

 សំវធិានធនេលឥណទនអ្រកក់ 

  និងជាប់សង្័សយ 8 9,453,038  2,343,341 8,487,139 2,104,945 

 សំវធិានធនេល្របាក់តម�ល់ 

  េនធនាគារនានា  73,721 18,275 - - 
         

សច់្របាក់េ្របក�ុង្របតិបត�ិករ  (31,229,747)  (7,741,631)  (33,044,430)  (8,195,543) 

បែ្រមប្រម�លៃន៖ 

 ឥណទនផ�ល់ជូនអតិថិជន  (577,148,573) (143,071,039) (333,874,027) (82,806,058) 

 ្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច�  (37,663,429) (9,336,497)  (19,224,265) (4,767,923) 

 ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ   1,276,642 316,471  (7,141,671) (1,771,248) 

 ្របាក់បេ��របស់អតិថិជន  484,942,353 120,213,771  183,938,594 45,619,691 

 បំណុលេផ្សង  ៗ  (10,351,307) (2,566,016)  2,143,414 531,601 
         

     (170,174,061)  (42,184,941)  (207,202,385)  (51,389,480) 

ករ្របាក់បានទទួល  207,856,432 51,526,136  147,544,104 36,593,280 

ករ្របាក់បានបង់  (87,095,496)  (21,590,356)  (55,401,962)  (13,740,566) 

ពន�េល្របាក់ចំណូលបានបង់ 12(ខ) (23,750,444) (5,887,567)   (15,249,239) (3,782,053) 
         

សច់្របាក់សុទ�េ្របក�ុងសកម�ភាព្របតិបត�ិករ (41,933,820) (10,395,097)  (97,265,052) (24,123,276) 
         

 

 

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

របាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់សេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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 ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ 

 គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2018 
 កំណត់ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 សំគាល់  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 
 
លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពវិនិេយាគ 

្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន  (2,084,660) (516,772)  (4,831,590) (1,198,311) 

សច់្របាក់ទទួលបានពីករលក់ 

 ្រទព្យ និងបរកិ� រ  12,719 3,153  120,616 29,915 

ករទិញ្រទព្យ និងបរកិ� រ  (4,238,785) (1,050,765)  (959,252)  (237,910) 

ករទិញ្រទព្យសកម�អរបីូ  (238,575) (59,141)  (210,052) (52,096) 
         

សច់្របាក់សុទ�េ្របក�ុងសកម�ភាពវនិិេយាគ  (6,549,301) (1,623,525)  (5,880,278) (1,458,402) 
         

លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពហរិ��ប្បទន 

សច់្របាក់ទទួលបានពី្របាក់កម�ី  319,829,618 79,283,495  379,862,765 94,211,995 

ករទូទត់្របាក់កម�ី  (157,542,176) (39,053,588)  (178,446,902) (44,257,664) 

សច់្របាក់ពីករលក់មូលប្រតបំណុល  81,494,175 20,201,828  - - 

ករទូទត់បំណុលភតិសន្យោ  (2,727,612) (676,156)  (2,285,767) (566,906) 

េដមទុនបែន�ម   21,640,400  5,364,502 - - 
         

សច់្របាក់សុទ�ទទួលបានពី  

 សកម�ភាពហិរ��ប្បទន  262,694,405 65,120,081  199,130,097  49,387,425 
         

ករេកនេឡងសទុ�ៃនសច់្របាក់ 
 និងសច់្របាក់សមមូល  182,981,537 45,359,827  62,940,337 15,610,204 
សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 
 នាេដមករយិបរេិច�ទ  369,337,050 91,970,396 126,552,514 31,348,158  

លេម��ងពីករប�ូររបិូយប័ណ�  - (1,442,721)  - (319,708) 
         

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 
 នាចុងករយិបរេិច�ទ  24 552,518,587  135,887,503  189,492,851 46,638,653 
         

 

 

 

កំណត់សំគាល់ ែដលបានភា� ប់មកជាមួយគឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 
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1. អំពី្រក�មហ៊ុន 

អិលអូអិលសីុ (េខមបូឌ) ភីអិលសីុ (ពីមុនថាជាធនាគារភូមិ) េហកត់ថា (“្រក�មហុ៊ន”) ជា្រក�មហុ៊ន ែដលមានអជា�

ប័ណ�ជា្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នាៃថ�ទី23 ែខឧសភា ឆា� ំ2002 និងេធ�បច�ុប្បន�ភាពេន

ៃថ�ទី28 ែខក��  ឆា� ំ2015 េហយបានចុះប�� ីេន្រកសួងពណិជ�កម�ជា្រក�មហុ៊នសធារណជនទទួលខុស្រត�វ

មានក្រមិត េ្រកមប�� ីពណិជ�កម�េលខ Co. 1413 E/2002 េហយបានប�ូរេលខចុះប��ីេទេលខ 00012829 ។  

េ្រកយពីមានករផា� ស់ប�ូររចនាសម�័ន�ភាគហុ៊ន េនក�ុងែខក��  ឆា� ំ2014 ្រក�មហុ៊នបានក� យជាបុ្រតសម�័ន� 

របស់្រក�មហុ៊ន LOLC Micro Investments Ltd ែដល បានចុះប�� ីេន្របេទស�សីលង�  ។ ្រក�មហុ៊នេមធំបំផុត គឺ

្រក�មហុ៊ន Lanka ORIX Leasing Company PLC ែដលបានចុះប�� ីេន្របេទស�សីលង�  និងបានចុះប�� ីេនផ្សោរ

ហុ៊ន Colombo ។ 

េនៃថ�ទី16 ែខក��  ឆា� ំ2017 LOLC Micro investments Ltd. និង DWM Investment Asia Ltd បានេផ�រ/លក់ភាគទុន

ទំងអស់ 96.97% េទ LOLC Private Limited ។  ករេផ�រេនះ ្រត�វបានអនុម័តេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេនៃថ�

ទី28 ែខវចិ�ិក ឆា� ំ2017 ។  បែន�មេទៀត ភាគទុន្រត�វបានអនុម័តក�ុងករប�ូរកម�សិទ�ិករេដយធនាគារជាតិៃន             

កម�ុជាៃថ�ទី14 ែខមីនា ឆា� ំ2018 និងទទួលស� ល់េដយ្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី25 ែខមិថុនា ឆា� ំ2018 ។ 

សកម�ភាពចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺផ�ល់េសវហិរ��វត�ុ (ទទួល្របាក់បេ��សន្សំ និងកម�ី) េទ្របជាជនេនតម

ជនបទ និងសហ្រគាសខ� តតូច និងសហ្រគាសខ� តមធ្យម តមរយៈករយិាល័យកណា� លេនភ�ំេពញ និង

សខដៃទេទៀតក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ េគាលបំណងចម្បងរបស់្រក�មហុ៊នគឺផ�ល់នូវេសវហិរ��វត�ុ
ែដលអចេជឿទុកចិត�បាន និងមានតៃម�សមរម្យដល់សហ្រគាសខ� តតូច និងសហ្រគាសខ� តមធ្យម។  

េនៃថ�ទី11 ែខក��  ឆា� ំ2015 ្រក�មហុ៊នទទួលបានអជា� ប័ណ�ស្រមាប់ករទទួល្របាក់បេ��ពីសធារណជន េដម្បី

េធ�អជីវកម�ទទួល្របាក់បេ�� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

្រក�មហុ៊នមាន 78 ករយិាល័យ (សខចំនួន 77 ករយិាល័យ និងទីស� ក់ករកណា� លេនរជធានីភ�ំេពញ) ។          

ទីស� ក់ករចុះប�� ីរបស់្រក�មហុ៊នមានទីតំងស�ិតេនអគារេលខ 666B ផ�ូវេលខ 271 សង� ត់ បឹងទំពុនទី 2 

ខណ� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 ្រក�មហុ៊នមានបុគ�លិកចំនួន 2,327 នាក់ (31 ែខធ�ូ ឆា� ំ 2018: 2,065 នាក់) ។ 
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2. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ  

(ក) របាយករណ៍អនុេលមភាព 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យអន�រជាតិៃនកម�ុជា 

34 “របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល” ។ េនះគឺជារបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពលេលក

ដំបូងរបស់ស្រមាប់ែផ�កៃនករយិបរេិច�ទ ែដល្រគបដណ� ប់េដយរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ្របចំឆា� ំែដលនឹង 

អនុវត�តមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិរ��វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា ។ ស�ង់ដររបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
អន�រជាតិៃនកម�ុជា 1 “ករអនុវត�ដំបូងៃនស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិរ��វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា” ។ 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ មិនបានប��ូ លព័ត៌មានចំបាច់េពញេលញស្រមាប់របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
្របចំឆា� ំេនេឡយ ។  

ករពន្យល់អំពីផលប៉ះពល់ៃនករផា� ស់ប�ូរ េទស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិរ��វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា 

“សរទហអក” េលស� នភាពហិរ��វត�ុ លទ�ផលហិរ��វត�ុ និងលំហូរទឹក្របាក់របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានបក

�សយេនក�ុងកំណត់សំគាល់ 24 ។ កំណត់សំគាល់ េនះរមួប��ូ លចំនួនសរបុៃនមូលធន និងចំណូលសរបុ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទេ្រប�បេធៀប និងមូលធនេនករយិបរេិច�ទៃនករផា� ស់ប�ូរេ្រកមស�ង់ដរគណេនយ្យ

កម�ុជា និងេគាលករណ៍របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាទក់ទងនឹងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ស្រមាប់

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍ទំងេនាះ និងករយិបរេិច�ទៃនករផា� ស់ប�ូរេទស�ង់ដរ 

សរទហអក ។  

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ្រត�វបានអនុម័តេដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់្រក�មហុ៊នេនៃថ�ទី 29 ែខវចិ�ិក 

ឆា� ំ2019 ។ 

(ខ) មូលដ� នៃនករវស់ែវង 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ របស់្រក�មហុ៊ន្រត�វបានេរៀបចំេឡងេទតមមូលដ� នតៃម�េដម ។ 

(គ) របិូយប័ណ�មុខងរ និងរបិូយប័ណ�ស្រមាប់េធ�ករបង� ញ 

្រក�មហុ៊នេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម� និងកត់្រតរល់ប�� ីគណេនយ្យរបស់ខ�ួនែផ�កេលរបិូយប័ណ�ចំនួនបីគឺ

្របាក់េរៀល ្របាក់ដុល� រអេមរកិ និង្របាក់បាតៃថ ។ គណៈ្រគប់្រគងបានកំណត់្របាក់េរៀលជារូបិយប័ណ�

មុខងរ និងជារូបិយប័ណ�ស្រមាប់េធ�ករបង� ញ េ្រពះវឆ�ុះប�� ំងពីភាពចំបាច់ៃនេសដ�កិច� ្របភព

្រពឹត�ិករណ៍ និងកលៈេទសៈរបស់្រក�មហុ៊ន ។  
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2. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ (ត) 

(គ) របិូយប័ណ�មុខងរ និងរបិូយប័ណ�ស្រមាប់េធ�ករបង� ញ (ត) 

សកម�ភាព្របតិបត�ិករជារបិូយប័ណ�េផ្សង េៗទៀតេ្រកពី្របាក់េរៀល ្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់េរៀល េដយេ្រប

អ្រតប�ូរ្របាក់េនៃថ�្របតិបត�ិករេនាះ ។ សមតុល្យៃន្រទព្យសកម�រូបិយវត�ុ និងបំណុលរូបិយវត�ុ នាកល

បរេិច�ទរយករណ៍ ែដលជារូបិយប័ណ�េ្រកពី្របាក់េរៀល ក៏្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់េរៀលេដយេ្របអ្រត

នាកលបរេិច�ទេនាះ ។ ភាពលេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ�ែដលេកតមានេនាះ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា 

ចំេណញ ឬខត ។  

(ឃ) ករប៉ាន់ស� ន និងករវនិិច�័យ 

ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល ែដលអនុេលមេទតមេគាលនេយាបាយគណេនយ្យ 

ត្រម�វឲ្យគណៈ្រគប់្រគងេធ�ករវនិិច�័យ ប៉ាន់ស� ន និងសន�ត់តមគណេនយ្យឲ្យបានច្បោស់លស់ ែដលមាន

ផលប៉ះពល់ដល់ចំនួនៃន្រទព្យសកម� បំណុល ចំណូល និងចំណាយែដលបានរយករណ៍ក�ុងករយិ          

បរេិច�ទ ។ លទ�ផលជាក់ែស�ងអចខុសពីករប៉ាន់ស� នទំងេនះ។  

ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ គណៈ្រគប់្រគងេ្រប្របាស់ករវនិិច�័យ េដយអនុេលមតមេគាល

នេយាបាយគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊ន េហយ្របភពសំខន់ ៃៗនភាពមិនច្បោស់លស់ៃនករប៉ាន់ស� ន្រត�វ

បានរពឹំងទុកថានឹងមានភាពដូចគា�  ស្រមាប់ករអនុវត�ជាេលកដំបូងៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ្របចំឆា� ំ

�សបតមសរទហអក ។  

ករប៉ាន់ស� ន និងករសន�ត់្រត�វបានពិនិត្យេឡងវញិជា្របចំ។ ករែកែ្របេទេលករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យ

្រត�វបានទទួលស� ល់ និងកត់្រតេនក�ុងករយិបរេិច�ទ ែដលករប៉ាន់ស� នេនាះ្រត�វបានែកែ្រប និង

ករយិបរេិច�ទអនាគតែដលមានផលប៉ះពល់េដយករែកែ្របេនះ។ 

ែផ�កសំខន់ ៃៗនករប៉ាន់ស� ន ករវនិិច�័យមិនច្បោស់លស់និងសំខន់  ៗ ែដល្រត�វបានេ្របក�ុងករអនុវត�

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ មានផលប៉ះពល់ជាសរវន�ក�ុងករកំណត់ចំនួនែដលទទួលស� ល់េនក�ុង

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ មានដូចខងេ្រកម៖ 

• កំណត់សំគាល់ 3(ក)(ii)៖ ករចត់ថា� ក់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ៖ ករវយតៃម�គ្រម�អជីវកម�ែដល្រទព្យទំង

េនាះ្រត�វបានកន់កប់ និងករវយតៃម�ថាេតលក�ខណ� កិច�សន្យោៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុគឺជាករ

ទូទត់ែត្របាក់េដមនិងករ្របាក់ (“ SPPI”) េលចំនួន្របាក់េដមែដលេនសល់ ។ 
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2. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ឃ) ករប៉ាន់ស� ន និងករវនិិច�័យ (ត) 

• កំណត់សំគាល់ 3(ក)(vii)៖ ករបេង�តលក�ណៈវនិិច�័យស្រមាប់កំណត់ថាេតហនិភ័យឥណទនេល

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុបានេកនេឡងគួរឲ្យកត់កំណត់សំគាល់ ចប់តំងពីករទទួលស� ល់ដំបូង េដយ

កំណត់វធីិស�ស�ស្រមាប់ប��ូ លព័ត៌មានេទក�ុងករវស់ែវងៃនករខតបង់ឥណទន ែដលរពឹំងទុក              

("ECL") និងករេ្រជសេរ ស និងករអនុម័តេលគ្រម�ែដលេ្របេដម្បីវស់ ECL ។ 

ព័ត៌មានអំពីភាពមិនច្បោស់លស់ៃនករសន�ត់ និងករប៉ាន់ស� ន ែដលមានហនិភ័យគួរឲ្យកត់កំណត់

សំគាល់  េទេលតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលក�ុងករយិបរេិច�ទហិរ��វត�ុនាេពលអនាគត ្រត�វបាន

ប��ូ លក�ុងកំណត់សំគាល់ ដូចខងេ្រកម៖ 

• កំណត់សំគាល់ 3(ក)(vii) ៖ ឱនភាពៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ៖ កំណត់ករប��ូ លសមាសធាតុេទក�ុងគ្រម�

ៃនករវស់ែវង ករខតបង់ឥណទនែដលរពឹំងទុក ("ECL") រួមទំងករប��ូ លព័ត៌មាននាេពល                                

អនាគត ។  

• កំណត់សំគាល់ 3 (ក)(vii) ៖ ឱនភាពៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ៖ ករសន�ត់សំខន់ ែៗដលេ្របក�ុងករប៉ាន់

ស� ន លំហូរទឹក្របាក់ែដលអច្របមូលមកវញិបាន ។ 

(ង) ករវស់ែវងតៃម�សម�សប 

ករវស់ែវងតៃម�សម�សប 

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ និងករបង� ញព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់្រក�មហុ៊នទមទរឲ្យមានករវស់ែវង

តៃម�សម�សប ស្រមាប់ទំង្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និង្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុ និងបំណុល ។ 

្រក�មហុ៊នបានបេង�ត្រកបខណ� ្រត�តពិនិត្យេដយេគារពតមករវស់ែវងតៃម�សម�សប ។ ្រកបខណ� េនះរួម

មានគណៈ្រគប់្រគងែដលមានករទទួលខុស្រត�វចំេពះករវស់ែវងតៃម�សម�សបទំងអស់ រួមទំងតៃម�

សម�សបក្រមិតទី 3 និងរយករណ៍េដយផា� ល់េទគណៈ្រគប់្រគង ។ 
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2. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ង) ករវស់ែវងតៃម�សម�សប (ត) 

ករវស់ែវងតៃម�សម�សប (ត) 

គណៈ្រគប់្រគង្រត�តពិនិត្យជាេទៀងទត់នូវធាតុចូលែដលមិនអច្រគប់្រគងបាន និងករែកត្រម�វតៃម�។ 

្របសិនេបព័ត៌មានរបស់ភាគីទីបី ដូចជាតរងតៃម� ឬតៃម�េសវរបស់ឈ�ួញកណា� ល ្រត�វបានេ្របេដម្បីវស់

តៃម�សម�សប េនាះគណៈ្រគប់្រគងេធ�ករវយតៃម� និងរក្សោទុកឯកសរភស�ុតងែដលទទួលបានពីភាគី    

ទីបី េដម្បគំីា្រទដល់ករសន�ិដ� នថាករវយតៃម�ទំងេនះបានបំេពញតមត្រម�វកររបស់ សរហអក រួមទំង

ក្រមិតេនក�ុងឋនានុ្រកមៃនតៃម�សម�សប ែដលករវយតៃម� គួរែត្រត�វបានចត់ថា� ក់ ។ 

ប�� ៃនករវយតៃម�សំខន់ ្ៗរត�វបានរយករណ៍េទគណៈកមា� ធិករសវនកម�របស់្រក�មហុ៊ន ។ 

េនេពលវស់ែវងតៃម�សម�សបៃន្រទព្យសកម� ឬបំណុល ្រក�មហុ៊ន្រត�វេ្របទិន�ន័យទីផ្សោរែដលអចអេង�ត

បានតមែដលអចេធ�េទបាន ។ តៃម�សម�សប ្រត�វបានែបងែចកជាក្រមិតេផ្សងៗគា� តមឋនានុ្រកមៃន

តៃម�សម�សប េដយែផ�កេលធាតុចូលែដលេ្របក�ុងបេច�កេទសវយតៃម�ដូចខងេ្រកម៖ 
 

• ក្រមិត 1 : ស្រមង់តៃម� (មិនទន់ែកត្រម�វ) េនក�ុងទីផ្សោរជាក់ែស�ងស្រមាប់្រទព្យសកម� ឬបំណុល     

ដូចគា�  

• ក្រមិត 2 : ធាតុចូល ែដលេ្រកពីស្រមង់តៃម�េនក�ុងក្រមិត 1 ែដលអចសេង�តបានស្រមាប់្រទព្យ

សកម� ឬបំណុល េទះជាអចទទួលបានេដយផា� ល់ (តៃម�) ឬេដយ្របេយាល (ទញយកពី

តៃម�)។ 

• ក្រមិត 3 : ធាតុចូល ស្រមាប់្រទព្យសកម� ឬបំណុលែដលមិនែផ�កេលទិន�ន័យទីផ្សោរែដលអចអេង�ត

បាន (ធាតុចូលែដលមិនអចអេង�តបាន) ។ 

្របសិនេបធាតុចូល ែដល្រត�វបានេ្របេដម្បីវស់ែវងតៃម�សម�សបៃន្រទព្យសកម� ឬបំណុល ស�ិតេនក�ុង

ក្រមិតខុសគា� ៃនឋនានុ្រកមតៃម�សម�សប េនាះករវស់ែវងតៃម�សម�សប្រត�វបានចត់ថា� ក់េនក�ុងក្រមិត

ដូចគា� ៃនឋនានុ្រកមតៃម�សម�សប ជាធាតុចូលក្រមិតទបបំផុត េហយមានសរៈសំខន់ចំេពះករវស់

ែវងទំងមូល (ក្រមិត 3 គឺទបបំផុត) ។ 

្រក�មហុ៊ន ទទួលស� ល់ករេផ�រ្របាក់រវងក្រមិតៃនឋនានុ្រកមតៃម�សម�សប នាចុងករយិបរេិច�ទៃន               

របាយករណ៍ អំឡុងេពលែដលមានករផា� ស់ប�ូរ ។ 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់  ៗែដលបានេ្រប្របាស់ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុក�ុង្រគាេនះ 

្រត�វបានបង� ញខងេ្រកម។ េគាលនេយាបាយគណេនយ្យទំងេនះ ្រត�វបានអនុវត�្របកបេដយសង�តភាព

្រគប់ករយិបរេិច�ទទំងអស់ែដលបានបង� ញ េលកែលងែតមានករប�� ក់េផ្សងពីេនះ។  

(ក)  ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត� ុ

(i) ករទទួលស� ល់ និងករវស់ែវងជាេលកដំបូង 

្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់ជាេលកដំបូងេលឥណទន ្របាក់កម�ី និងអនុបំណុល េនកលបរេិច�ទែដលេកត                        

មាន្របតិបត�ិករ ។ ្រទព្យហិរ��វត�ុេផ្សងេទៀត ទទួលស� ល់េនកលបរេិច�ទហិរ��វត�ុ ែដល្រក�មហុ៊នក� យ

ជាភាគីកិច�សន្យោ ។  

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬបំណុលហិរ��វត�ុ ្រត�វបានវស់ែវងដំបូងតមតៃម�សម�សប (ស្រមាប់ឧបករណ៍ែដល

មិនែមនជា FVTPL) បូកនឹងៃថ�េដម្របតិបត�ិករ ែដលេកតមកពីករទិញ ឬលក់ ្រទព្យ និងបំណុលទំងេនាះ ។ 

(ii) ករចត់ចំណាត់ថា� ក់ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ 

ស្រមាប់ករទទួលស� ល់ជាេលកដំបូង ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ  ្រត�វបានវស់ែវងតម៖  រលំស់ៃថ�េដម    តៃម�

សម�សបតមរយៈលទ�ផលលម�ិតេផ្សង  ៗ“ FVOCI”   ឬ តៃម�សម�សបតមរយៈចំេណញ ឬ ខត (“FVTPL”)។ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានវស់ែវងតមតៃម�ដករលំស់ ្របសិនេបវ្រត�វនឹងលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម 

េហយមិន្រត�វបានកំណត់ដូច FVTPL េទ៖ 

• ្រទព្យសកម�ែដលមានេនក�ុងគ្រម�អជីវកម� ក�ុងេគាលបំណងរក្សោទុកេដម្បីករ្របមូលសច់្របាក់តម

កិច�សន្យោ និង 

• លក�ខណ� កិច�សន្យោរបស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ផ�ល់នូវកលបរេិច�ទជាក់លក់ចំេពះលំហូរទឹក្របាក់ 

ែដលស្រមាប់ទូទត់ែត្របាក់េដមនិងករ្របាក់ (SPPI) តមចំនួន្របាក់េដមែដលេនជំពក់ែតបុ៉េណា� ះ ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(ii) ករចត់ចំណាត់ថា� ក់ (ត) 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ (ត) 

ឧបករណ៍បំណុលហិរ��វត�ុ្រត�វបានវស់ែវងតម FVOCI ្របសិនេបវ្រត�វនឹងលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម 

េហយមិន្រត�វបានកំណត់ដូច FVTPL េទ៖ 

• ្រទព្យសកម�ែដលមានេនក�ុងគ្រម�អជីវកម� ក�ុងេគាលបំណងរក្សោទុកេដម្បកីរ្របមូលសច់្របាក់តម

កិច�សន្យោ និងលក់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និង 

• លក�ខណ� កិច�សន្យោរបស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ផ�ល់នូវកលបរេិច�ទជាក់លក់ ចំេពះលំហូរទឹក្របាក់ 

ែដលស្រមាប់ទូទត់ែត្របាក់េដមនិងករ្របាក់ (SPPI) តមចំនួន្របាក់េដមែដលេនជំពក់ែតបុ៉េណា� ះ ។ 

ស្រមាប់ករទទួលស� ល់ករវនិិេយាគេលមូលធនជាេលកដំបូង ែដលមិន្រត�វបានកន់កប់ស្រមាប់េធ�

អជីវកម� ្រក�មហុ៊ន្រត�វែតេ្រជសេរ សករបង� ញករែ្រប្រប�លជាបន�បនា� ប់ៃនតៃម�សម�សប េនក�ុង OCI ។ 

ករេ្រជសេរ សេនះេធ�េឡងេដយែផ�កេលមូលដ� នៃនករវនិិេយាគតម្រគា ។ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុទំងអស់េផ្សងេទៀត ្រត�វបានចត់ថា� ក់តមករវស់ែវងេដយ FVTPL 

េលសពីេនះ ស្រមាប់ករទទួលស� ល់ជាេលកដំបូង ្រក�មហុ៊នអចនឹងកំណត់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ែដល

បំេពញតមលក�ខណ� ក�ុងករវស់ែវងតមតៃម�ដករលំស់ ឬតម FVOCI េដយេហតុថា្របសិនេបវស់ែវង

តម FVTPL នឹងលុបបំបាត់ ឬកត់បន�យយ៉ាងខ� ំងនូវភាពមិនសីុគា� ៃនគណេនយ្យែដលនឹងេកតេឡង ។ 

ករវយតៃម�គ្រម�អជីវកម�  

្រក�មហុ៊នេធ�ករវយតៃម�េលេគាលបំណងៃនគ្រម�អជីវកម� ែដល្រទព្យសកម�េនក�ុងក្រមិតផលប័្រតឥណ

ទន េ្រពះគ្រម�េនះបង� ញយ៉ាងច្បោស់ពីវធីិ្រគប់្រគងអជីវកម� និងវធីិផ�ល់ព័ត៌មានេទគណៈ្រគប់្រគង ។ 

ព័ត៌មានទំងេនាះរួមមាន៖ 

• េគាលនេយាបាយ និងេគាលបំណងែដលបានប�� ក់ស្រមាប់ផលប័្រតឥណទន និងអនុវត�នូវេគាល

នេយាបាយទំងេនាះ ។ ជាពិេសសថាេតយុទ�ស�ស�របស់គណៈ្រគប់្រគង េផា� តេលករែស�ងរក

ចំណូលករ្របាក់តមកិច�សន្យោ រក្សោនូវទ្រមង់អ្រតករ្របាក់ជាក់លក់មួយ េធ�ឲ្យសីុសង� ក់គា� រវង     

រយៈេពលៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ េទនឹងរយៈេពលៃនបំណុល ែដលជាហិរ��ប្បទនរបស់្រទព្យ

សកម�ទំងេនាះ ឬករេធ�ឲ្យមានលំហូរទឹក្របាក់តមរយៈករលក់្រទព្យសកម� ។ 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(ii) ករចត់ចំណាត់ថា� ក់ (ត) 

ករវយតៃម�គ្រម�អជីវកម� (ត) 

• វធីិក�ុងករវយតៃម�លទ�ផលៃនផលប័្រតឥណទន និងវធីិរយករណ៍េទគណៈ្រគប់្រគង្រក�មហុ៊ន។ 

• ហនិភ័យែដលប៉ះពល់ដល់លទ�ផលៃនគ្រម�អជីវកម� (និង្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានេនក�ុងគ្រម�

អជីវកម�េនាះ) និងយុទ�ស�ស�ស្រមាប់្រគប់្រគងហនិភ័យទំងេនាះ។  

• រេបៀបែដលអ�ក្រគប់្រគងអជីវកម�ទទួលបានសំណង (ឧទហរណ៍៖ េតករទូទត់សំណងែផ�កេលតៃម�

សម�សបៃន្រទព្យសកម�ែដលបាន្រគប់្រគង ឬសច់្របាក់តមកិច�សន្យោែដលបាន្របមូល) និង 

• ភាពញឹកញាប់ បរមិាណ និងរយៈេពលៃនករលក់ក�ុង្រគាមុន មូលេហតុៃនករលក់េនាះ និងកររពឹំងទុក

អំពីសកម�ភាពលក់នាេពលអនាគត ។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ ព័ត៌មានអំពីសកម�ភាពលក់មិន្រត�វ

បានចត់ទុកថាដច់េដយែឡកេឡយ បុ៉ែន�ជាែផ�កមួយៃនករវយតៃម�ទូេទ អំពីរេបៀបែដលេធ�ឲ្យ 

សេ្រមចបាននូវេគាលបំណងក�ុងករ្រគប់្រគង្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងលំហូរទឹក្របាក់របស់្រក�មហុ៊ន ។  

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានស្រមាប់ករជួញដូរ ឬចត់ែចង េហយែដលលទ�ផល្រត�វបានវយតៃម�តម

មូលដ� នតៃម�សម�សប ្រត�វបានវស់ែវងតម FVTPL េ្រពះ្រទព្យសកម�ទំងេនាះមិនែមនស្រមាប់្របមូល

សច់្របាក់តមកិច�សន្យោ ឬមិនែមនស្រមាប់ទំងករ្របមូលសច់្របាក់តមកិច�សន្យោនិងស្រមាប់លក់        

េឡយ ។  

ករវយតៃម�ថាេតលំហូរទឹក្របាក់តមកិច�សន្យោគឺស្រមាប់ទូទត់ែត្របាក់េដម និងករ្របាក់ 

ចំេពះេគាលបំណងៃនករវយតៃម�េនះ “្របាក់េដម” គឺជាតៃម�សម�សបៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេនេពល

ទទួលស� ល់ជាេលកដំបូង។ “ករ្របាក់” គឺជាករតបសងមួយស្រមាប់េពលេវលៃនករេ្រប្របាស់ទឹក្របាក់ 

ស្រមាប់រយៈេពលណាមួយ ស្រមាប់ហនិភ័យែដលពក់ព័ន�នឹងបរមិាណ្របាក់េដមេនជាប់ជំពក់ក�ុង

អំឡុងេពលជាក់លក់មួយ និងស្រមាប់ករចំណាយរួមទំងហនិភ័យក�ុងករផ�ល់កម�ីជាមូលដ� នេផ្សងៗ

េទៀត (ដូចជាហនិភ័យសន�នីយភាព និងចំណាយរដ�បាល) រួមទំង្របាក់ចំេណញ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 

 25 

3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(ii) ករចត់ចំណាត់ថា� ក់ (ត) 

ករវយតៃម�ថាេតលំហូរទឹក្របាក់តមកិច�សន្យោគឺស្រមាប់ទូទត់ែត្របាក់េដម និងករ្របាក់ 

េដម្បវីយតៃម�ថាេតលំហូរទឹក្របាក់តមកិច�សន្យោគឺស្រមាប់ែតទូទត់្របាក់េដម និងករ្របាក់ ្រក�មហុ៊ន្រត�វ

ពិចរណាលក�ខណ� កិច�សន្យោរបស់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ រួមប��ូ លករវយតៃម�ថាេត្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ 

មានលក�ខណ� កិច�សន្យោែដលអចផា� ស់ប�ូរេពលេវល ឬចំនួនលំហូរទឹក្របាក់តមកិច�សន្យោ ែដលអចេធ�ឲ្យ

ខុសពីលក�ខណ� ៃនករទូទត់្របាក់េដម និងករ្របាក់។  

េដម្បីវយតៃម� ្រក�មហុ៊នពិចរណាេល៖ 

• ្រពឹត�ិករណ៍ជាយថាភាពែដលអចផា� ស់ប�ូរចំនួន និងរយៈេពលៃនលំហូរទឹក្របាក់ 

• លក�ខណ� ពិេសស 

• លក�ខណ� សង្របាក់មុនកលកំណត់ និងករពន្យោេពលសង 

• លក�ខណ� ែដលក្រមិត្រក�មហុ៊នក�ុងករទមទរមកវញិនូវសច់្របាក់ពី្រទព្យសកម�ជាក់លក់ (ដូចជា 

ឥណទនែដលមិនអច្របមូលមកវញិបាន) និង 

• លក�ណៈពិេសសែដលែកែ្របករពិចរណាអំពីតៃម�្របាក់តមេពលេវល (ឧទហរណ៍ ករកំណត់អ្រត

ករ្របាក់េឡងវញិតមកលកំណត់) ។ 

ឥណទនែដលមិនអច្របមូលមកវញិបាន 

ក�ុងករណីខ�ះ ឥណទនែដលផ�ល់េដយ្រក�មហុ៊ន ែដល្រត�វបានករពរេដយ្រទព្យដក់ធានារបស់      

អតិថិជន ក៏មានក្រមិតស្រមាប់្រក�មហុ៊នក�ុងករទមទរសច់្របាក់មកវញិែដរ (ឥណទនែដលមិនអច

្របមូលមកវញិបាន) ។ ក�ុងករណីេនះ ្រក�មហុ៊នេធ�ករវនិិច�័យក�ុងករវយតៃម�ថាេតឥណទនេនាះអច

្របមូលមកវញិបានែត្របាក់េដម និងករ្របាក់ឬេទ ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(ii) ករចត់ចំណាត់ថា� ក់ (ត) 

ឥណទនែដលមិនអច្របមូលមកវញិបាន (ត) 

ជាទូេទ ្រក�មហុ៊នពិចរណាេលព័ត៌មានខងេ្រកមក�ុងករវនិិច�័យ៖ 

• ថាេតកិច�សន្យោមានប�� ក់ច្បោស់ពីចំនួន និងកលបរេិច�ទៃនករបង់សងកម�ីែដរឬេទ 

• តៃម�សម�សបៃន្រទព្យដក់ធានាពក់ព័ន�នឹងចំនួនៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានករធានា។  

• សមត�ភាព និងឆន�ៈរបស់អតិថិជន ក�ុងករទូទត់សងតមកិច�សន្យោ េទះបីមានឱនភាពៃនតៃម� ្រទព្យ

ដក់ធានាក៏េដយ។ 

• ថាេតអតិថិជនគឺជារបូវន�បុគ�ល ឬជាអង�ករ្របតិបត�ិករសំខន់ ឬជាអង�ករែដលមានេគាល

បំណងពិេសស។ 

• ហនិភ័យរបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករបាត់បង់្រទព្យហិរ��វត�ុ ទក់ទងនឹងឥណទនែដលមិនអច

្របមូលមកវញិបាន។  

• ថាេត្រទព្យដក់ធានាគឺជា្រទព្យទំងអស់ែដលអតិថិជនមាន ឬជាែផ�កមួយៃន្រទព្យេផ្សងៗេទៀត

របស់អតិថិជន និង 

• ថាេត្រក�មហុ៊នទទួលបានអត�្របេយាជន៍ពី្រទព្យសកម�េនះឬេទ។  

ករចត់ចំណាត់ថា� ក់េឡងវញិ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុមិន្រត�វបានេធ�ចំណាត់ថា� ក់េឡងវញិ បនា� ប់ពីករទទួលស� ល់តៃម�ដំបូងេឡយ

េលកែលងែតក�ុងអំឡុងេពលែដល្រក�មហុ៊នផា� ស់ប�ូរគ្រម�អជីវកម�របស់ខ�ួន ក�ុងករ្រគប់្រគង្រទព្យកម�

ហិរ��វត�ុ ។ 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(iii) ករឈប់ទទួលស� ល់ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ 

្រក�មហុ៊នឈប់ទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ េនេពលែដលសិទ�ិក�ុងកិច�សន្យោេលលំហូរទឹក្របាក់ពី

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុផុតកំណត់ ឬករេផ�រសិទ�ិទទួលលំហូរទឹក្របាក់តមកិច�សន្យោក�ុង្របតិបត�ិករ ែដល 

ហនិភ័យទំងអស់ និងភាពជាកម�សិទ�ិៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានេផ�រ ឬែដល្រក�មហុ៊នមិនេផ�រ ឬរក្សោ

ទុកនូវរល់ហនិភ័យ និងភាពជាកម�សិទ�ិ េហយវមិនរក្សោករ្រគប់្រគង្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេឡយ ។ 

ចំេពះករឈប់ទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ភាពលេម��ងរវងតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� (ឬតៃម�

េយាងែដលជាចំែណកៃន្រទព្យសកម�ែដលមិនទទួលស� ល់) និងផលបូកៃន (i) ករពិចរណាែដលទទួល

បាន (រប់ប��ូ លទំង្រទព្យសកម�ថ�ីែដលទទួលបាន ដកបំណុលថ�ីែដលសន�ត់) និង (ii) ចំេណញ ឬខតែដល

បានទទួលស� ល់ក�ុង OCI ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញនិងខត ។ 

បំណុលហិរ��វត� ុ

្រក�មហុ៊នឈប់ទទួលស� ល់បំណុលហិរ��វត�ុ េនេពលែដលកតព�កិច�េ្រកមកិច�សន្យោ្រត�វបានរលំយ ឬ

លុបេចល ឬផុតអណត�ិ ។ 

(iv) ករែកែ្រប្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត� ុ

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ 

្របសិនេបលក�ខណ� ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ្រត�វបានែកែ្រប េនាះ្រក�មហុ៊នវយតៃម�ថាេតលំហូរទឹក្របាក់ៃន

្រទព្យសកម�ែដលបានែកែ្របេនាះ មានភាពខុសគា� ខ� ំងឬេទ ។  

្របសិនេបលំហូរទឹក្របាក់មានភាពខុសគា� ខ� ំង េនាះសិទ�ិតមកិច�សន្យោចំេពះលំហូរទឹក្របាក់ពី្រទព្យសកម� 

ហិរ��វត�ុេដម ្រត�វបានចត់ទុកថាផុតអណត�ិ ។ ក�ុងករណីេនះ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេដម ្រត�វឈប់ទទួល

ស� ល់ (សូមេមល(iii)) េហយ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុថ�ី ្រត�វបានទទួលស� ល់តមតៃម�សម�សបបូកនឹងៃថ�

ចំណាយ្របតិបត�ិករ ។ ៃថ�េសវនានាែដលទទួលបានជាែផ�កៃនករែកែ្របេនះ ្រត�វបានរប់ប��ូ លដូចខង

េ្រកម៖ 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(iv) ករែកែ្រប្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ (ត) 

• ៃថ�េសវ ែដល្រត�វបានពិចរណាក�ុងករកំណត់តៃម�សម�សបៃន្រទព្យសកម�ថ�ី និងៃថ�េសវែដល 

ទូទត់មកវញិេលៃថ�ចំណាយ្របតិបត�ិករែដលេកតមាន ្រត�វបានរប់ប��ូ លក�ុងករវស់ែវងដំបូងៃន

្រទព្យសកម� និង 

• ៃថ�េសវេផ្សងេទៀត្រត�វបានរប់ប��ូ លក�ុង្របាក់ចំេណញនិងខត ែដលជាែផ�កមួយៃនករចំេណញ

ឬខត ្រទព្យសកម�ែដល្រត�វបានឈប់ទទួលស� ល់ ។ 

• ្របសិនេបលំហូរទឹក្របាក់្រត�វបានែកែ្របេនេពលែដលអតិថិជនជួបករលំបាកែផ�កហិរ��វត�ុ ដូេច�ះ

េគាលបំណងៃនករែកែ្របជាទូេទ គឺេដម្បទីទួលបានមកវញិជាអតិបរមាេលលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោ

េដម ជាជាងបេង�ត្រទព្យសកម�ថ�ីែដលមានលក�ខណ� ខុសគា� ខ� ំង។ ្របសិនេប្រក�មហុ៊នមានគេ្រមាងែក

ែ្រប្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុតមរេបៀបមួយ ែដលអចនំាឲ្យមានករេលកែលងចំេពះលំហូរទឹក្របាក់ 

្រទព្យសកម�េនាះ ្រត�វបានយកមកពិចរណាជាមុន ថាេតែផ�កមួយៃន្រទព្យសកម�គួរែត្រត�វបានលុប

េចញពីប�� ីមុនេពលេធ�ករែកែ្របឬេទ (សូមេមលខងេ្រកមស្រមាប់េគាលនេយាបាយបំណុលលុប

េចញពីប�� ី) ។ វធីិស�ស�េនះជះឥទ�ិពលដល់លទ�ផលៃនករវយតៃម�បរមិាណ េហយក�ុងករណីេនះ

មានន័យថា លក�ណៈវនិិច�័យៃនករមិនទទួលស� ល់្រទព្យ មិន្រត�វបានអនុវត�ញឹកញាប់េនាះេទ ។  

• ្របសិនេបករែកត្រម�វ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ្រត�វបានវស់ែវងតមតៃម�ដករលំស់ ឬ FVOCI មិនបណា� ល

ឲ្យមានលទ�ផលៃនករឈប់ទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេទេនាះ េនាះ្រក�មហុ៊ននឹងគណនាេឡង

វញិជាមុននូវតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ េដយេ្របអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពដំបូងៃន្រទព្យ

សកម� និងទទួលស� ល់លទ�ផលៃនករែកត្រម�វ ជាចំេណញ ឬខតពីករែកត្រម�វ េនក�ុងចំេណញនិង

ខត ។ ស្រមាប់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលតៃម�មានករែ្រប្រប�ល អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពែដលេ្រប

េដម្បីគណនាចំេណញ ឬខតពីករែកត្រម�វ ្រត�វបានែកែ្របេដម្បឆី�ុះប�� ំងពីលក�ខណ� ទីផ្សោរបច�ុប្បន� 

េនេពលែដលេធ�ករែកត្រម�វ។ រល់ករចំណាយ ឬៃថ�េសវែដលេកតមាន និងៃថ�េសវទទួលបាន

ែដលជាែផ�កមួយៃនករែកត្រម�វទក់ទងនឹងតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ែដលបានេធ�ករែក

ត្រម�វ ្រត�វបានដករលំស់ែផ�កេលរយៈេពលែដលេនសល់ ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលបានែកត្រម�វ

េនាះ។ 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(iv) ករែកែ្រប្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ (ត) 

• ្របសិនេបករែកត្រម�វេនះ ្រត�វបានេធ�េឡងេដយសរែតអតិថិជនជួបករលំបាកែផ�កហិរ��វត�ុ េនាះ

ចំេណញ ឬខត្រត�វបានបង� ញជាមួយគា� នឹងករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� ៃន្រទព្យសកម� ។ ក�ុង

ករណីេផ្សងេទៀត វ្រត�វបានបង� ញជាចំណូលករ្របាក់ ែដលគណនាេដយេ្របវធីិស�ស�អ្រតករ

្របាក់្របសិទ�ភាព។  

បំណុលហិរ��វត� ុ

្រក�មហុ៊ន ឈប់ទទួលស� ល់បំណុលហិរ��វត�ុ េនេពលែដលលក�ខណ� របស់វ្រត�វបានែកត្រម�វ េហយ                      

លំហូរទឹក្របាក់ៃនបំណុលែដលបានែកត្រម�វេនាះមានភាពខុសគា� ខ� ំង ។ ក�ុងករណីេនះ បំណុលហិរ��វត�ុ
ថ�ី ្រត�វបានទទួលស� ល់តមតៃម�សម�សប ។ ភាពលេម��ងរវងតៃម�េយាងៃនបំណុលហិរ��វត�ុែដលមិន្រត�វ

បានទទួលស� ល់ និងតៃម�ពិចរណា ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ និងខត ។ តៃម�ពិចរណារួម

មាន្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុែដលបានេផ�រ (្របសិនេបមាន) និងករសន�ត់ៃនបំណុល រួមទំងបំណុល

ហិរ��វត�ុែដលបានែកត្រម�វថ�ី ។  

្របសិនេបករែកត្រម�វបំណុលហិរ��វត�ុេនះមិន្រត�វបានទទួលស� ល់េទ េនាះតៃម�ដករលំស់របស់បំណុល 

្រត�វគណនាេឡងវញិេដយេធ�អប្បហរលំហូរទឹក្របាក់ែដលបានែកែ្រប តមអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពពី

ដំបូង េហយលទ�ផលៃនករចំេណញ ឬខត ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញនិងខត ។ ស្រមាប់

បំណុលហិរ��វត�ុែដលតៃម�មានករែ្រប្រប�ល អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពែដលេ្របេដម្បីគណនាចំេណញ ឬ

ខតពីករែកត្រម�វ ្រត�វបានែកែ្របេដម្បីឆ�ុះប�� ំងពីលក�ខណ� ទីផ្សោរបច�ុប្បន� េនេពលែដលេធ�ករែកត្រម�វ។ 

រល់ករចំណាយ និងៃថ�េសវែដលេកតមាន ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាករែកត្រម�វេទេលតៃម�េយាងៃន

បំណុល និងដករលំស់តមរយៈេពលែដលេនសល់ៃនបំណុលហិរ��វត�ុែដលបានែកត្រម�វ េដយគណនា

អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពេឡងវញិេលឧបរកណ៍ហិរ��វត�ុ ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(v) ករកត់កង 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ អច្រត�វកត់កងគា� បាន និង្រត�វបង� ញជាចំនួនសុទ�េនក�ុង

របាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុ លុះ្រតែត្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិតមច្បោប់េដម្បីេធ�ករកត់កងគា� បាន និង

មានបំណងេធ�ករទូទត់េដយែផ�កេលមូលដ� នចំនួនេនសល់សុទ� ឬក៏ទទួលស� ល់្រទព្យសកម� និង

ទូទត់បំណុលក�ុងេពលដំណាលគា�  ។  

(vi) ករវស់ែវងតៃម�សម�សប 

តៃម�សម�សប គឺជាៃថ�ែដលនឹងទទួលបានេដយករលក់្រទព្យសកម� ឬៃថ�ែដលបានសងចំេពះករេផ�រ

បំណុលេនក�ុង្របតិបត�ិករធម�ត រវងអ�កចូលរួមក�ុងទីផ្សោរ នាកលបរេិច�ទៃនករវស់ែវងេនក�ុងទីផ្សោរ

េគាល ឬក�ុងករណីមិនមានទីផ្សោរេគាល គឺយកទីផ្សោរជាអទិភាពបំផុត ែដល្រក�មហុ៊នអចកំណត់រកបាន

េនកលបរេិច�ទៃនករវស់ែវងេនាះ ។ តៃម�សម�សបរបស់បំណុលឆ�ុះប�� ំងពីហនិភ័យែដលមិនពក់

ព័ន�នឹងលទ�ផល ។   

្រក�មហុ៊នវស់ែវងតៃម�សម�សបរបស់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុមួយ េដយេ្របស្រមង់តៃម�េនក�ុងទីផ្សោរសកម�

របស់ឧបករណ៍េនាះ ។ ទីផ្សោរមួយចត់ទុកជាទីផ្សោរសកម� ្របសិនេប្របតិបត�ិកររបស់្រទព្យសកម� 

ឬបំណុល េកតេឡងញឹកញាប់ េហយទំហំ្របតិបត�ិករមានភាព្រគប់្រគាន់ក�ុងករផ�ល់ព័ត៌មានតៃម�ជា

េទៀងទត់។  

្របសិនេបពំុមានស្រមង់តៃម�េនក�ុងទីផ្សោរសកម�េទ េនាះ្រក�មហុ៊ន្រត�វេ្របបេច�កេទសវយតៃម�ណាែដល

អចបេង�ននូវករេ្រប្របាស់ធាតុចូលែដលអចអេង�តបាន និងកត់បន�យនូវករេ្រប្របាស់ធាតុចូលែដល

មិនអចអេង�តបាន។ បេច�កេទសវយតៃម�ែដលបានេ្រជសយកមកេ្រប្របាស់ ្រត�វរួមប��ូ លនូវកត� ទំង

អស់ែដលអ�កចូលរួមក�ុងទីផ្សោរនឹងពិចរណាេនក�ុងករកំណត់ៃថ� ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vi) ករវស់ែវងតៃម�សម�សប (ត) 

ភស�ុតងដ៏ល�បំផុតស្រមាប់តៃម�សម�សបរបស់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុមួយ េនេពលទទួលស� ល់ជាេលក

ដំបូង ជាទូេទគឺជាៃថ�្របតិបត�ិករ មានន័យថា ជាតៃម�សម�សបៃនផលតបសងបានផ�ល់ឲ្យ ឬបានទទួល ។ 

្របសិនេប្រក�មហុ៊នកំណត់ថា តៃម�សម�សបេនេពលទទួលស� ល់ជាេលកដំបូង ខុសពីៃថ�្របតិបត�ិករ 

េហយតៃម�សម�សបេនះពំុមានភស�ុតងមកប�� ក់ តមរយៈស្រមង់តៃម�ក�ុងទីផ្សោរសកម�ចំេពះ្រទព្យសកម� 

ឬបំណុលែដល�សេដៀងគា�  ឬក៏តមរយៈបេច�កេទសវយតៃម� ែដលក�ុងេនាះធាតុចូលែដលមិនអចអេង�ត

បានពក់ព័ន�នឹងករវស់ែវង ្រត�វបានសន�ត់ថាមិនធំដំុ ដូេច�ះឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ្រត�វវស់ែវងជាេលកដំបូង

តមតៃម�សម�សប េដយែកត្រម�វតមរយៈករពន្យោរនូវភាពខុសគា� រវងតៃម�សម�សបេនេពលទទួល

ស� ល់ជាេលកដំបូង និងៃថ�្របតិបត�ិករ ។ ជាបន�បនា� ប់មកេទៀត ភាពខុសគា� េនាះគឺ្រត�វទទួលស� ល់េន

ក�ុងចំេណញ ឬខត ែផ�កេលមូលដ� នអយុកលរបស់ឧបករណ៍េនាះ ក៏បុ៉ែន�មិនឲ្យយូរជាងករវយតៃម�

តមរយៈទិន�ន័យទីផ្សោរែដលអចអេង�តបាន ឬេនេពលប�� ប់្របតិបត�ិករេនាះេទ ។  

្របសិនេប្រទព្យសកម� ឬបំណុលែដល្រត�វបានវស់ែវងតមតៃម�សម�សប មានតៃម�លក់ និងតៃម�ទិញ េនាះ

្រក�មហុ៊នវស់ែវង្រទព្យសកម�ែដលមានស� នភាពែវងតមតៃម�លក់ េហយវស់ែវងបំណុលែដលមានស� ន

ភាពខ�ីតមតៃម�ទិញ ។  

ទំហំ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុែដលមានហនិភ័យទីផ្សោរ និងហនិភ័យឥណទន ែដល

្រត�វបានចត់ែចងេដយ្រក�មហុ៊ន តមមូលដ� នចំនួនសុទ�ែដលមានហនិភ័យទីផ្សោរ ឬហនិភ័យឥណទន 

្រត�វបានវស់ែវងតមមូលដ� នៃនតៃម� ែដលនឹងទទួលបានេដយករលក់្រទព្យសកម�ែដលមានទីតំងែវង 

(ឬករទូទត់សងក�ុងករេផ�រ្រទព្យសកម�សុទ�ែដលមានទីតំងខ�ី) ស្រមាប់ហនិភ័យជាក់លក់ ។ ករែក

ត្រម�វក្រមិតទំហំ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ មានន័យថា ករែកត្រម�វតៃម�លក់-ទិញ ឬករ

ែកត្រម�វហនិភ័យឥណទន ែដលឆ�ុះប�� ំងពីករវស់ែវងតមមូលដ� នតៃម�សុទ� គឺ្រត�វបានែបងែចកតម

្រទព្យសកម� និងបំណុលនីមួយ  ៗតមមូលដ� នករែកត្រម�វហនិភ័យែដលពក់ព័ន� ៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ
នីមួយ េៗនក�ុងទំហំៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលេនាះ ។  

តៃម�សម�សបៃនបំណុលហិរ��វត�ុែដលទមទរឲ្យមានលក�ណៈពិេសស (ឧទហរណ៍ ផលិតផល្របាក់

បេ��) មិន្រត�វតិចជាងចំនួនទឹក្របាក់ែដល្រត�វបង់តមត្រម�វករេទ គឺ្រត�វេធ�អប្បហរចប់ពីៃថ�ដំបូងែដល

ចំនួនទឹក្របាក់អច្រត�វបានបង់ ។ ្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់ករេផ�ររវងក្រមិតៃនឋនានុ្រកមតៃម�សម�សប 

េនចុងករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍អំឡុងេពលែដលករផា� ស់ប�ូរបានេកតេឡង ។ 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� 

្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់សំវធិានធនេលករបាត់បង់ ECL ចំេពះឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ ែដលមិនបានវស់ែវង

តម FVTPL ដូចខងេ្រកម៖  

• ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុជាបំណុល  

• កិច�សន្យោឥណទន 

ពំុមានករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម�្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងករវនិិេយាគមូលធនេឡយ ។  

្រក�មហុ៊នវស់ែវងសំវធិានធនេលករបាត់បង់ តមចំនួនែដលេស�នឹង ECL េលកែលងែតករវស់ែវងតម 

ECL 12 ែខ (12-month ECL) ដូចខងេ្រកម៖  

• ករវនិិេយាគេលមូលប្រតបំណុល ែដល្រត�វបានកំណត់ថាមានហនិភ័យឥណទនទបនាកល

បរេិច�ទរយករណ៍ និង 

• ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុេផ្សងេទៀត (េ្រកពីភតិសន្យោែដលអចទទួលបាន) ែដលហនិភ័យឥណទនមិន

បានេកនេឡងខ� ំង ចប់តំងពីករទទួលស� ល់េលកដំបូង។  

ECL 12 ែខ គឺជាែផ�កៃន ECL ែដលបណា� លមកពី្រពឹត�ិករណ៍ខកខនសង្របាក់ក�ុងរយៈេពល 12 ែខ 

បនា� ប់ពីកលបរេិច�ទរយករណ៍។ ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុែដលបានទទួលស� ល់តម ECL 12 ែខ ្រត�វបាន

ចត់ទុកជា “ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុស�ិតក�ុងដំណាក់កលទី1” ។ 

ECL មួយអយុកល (Life-time ECL) គឺជា ECL ែដលអចបណា� លមកពី្រពឹត�ិករណ៍ខកខនសង្របាក់ 

ក�ុងរយៈេពលៃនអយុកលរពឹំងទុក (expected life) ៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ។ ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុែដលបាន

ទទួលស� ល់តម ECL េពញមួយអយុកល បុ៉ែន�មិនែមនជាឥណទនថយចុះ (credit-impaired) ្រត�វបាន

ចត់ទុកជា “ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុស�ិតក�ុងដំណាក់កលទី2” ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

េនកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ ្រក�មហុ៊នវយតៃម�ថាេតហនិភ័យឥណទនៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ បាន

េកនេឡងគួរឲ្យកត់សំគាល់ ចប់តំងពីករទទួលស� ល់េលកដំបូង។ េនេពលែដលហនិភ័យឥណទន

េកនេឡងគួរឲ្យកត់សំគាល់ ចប់តំងពីករទទួលស� ល់េលកដំបូង សំវធិានធនេលករបាត់បង់្រត�វបាន

វស់ែវង តមតៃម�េស�នឹងអយុកលៃន ECL ។ 

េនេពលកំណត់ថាេតហនិភ័យឥណទនៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុបានេកនេឡងគួរឲ្យកត់សំគាល់  ចប់

តំងពីករទទួលស� ល់េលកដំបូង និងេនេពលប៉ាន់ស� ន ECL េនាះ្រក�មហុ៊នពិចរណាេលព័ត៌មានែដល

សមេហតុសមផល និងព័ត៌មានគំា្រទ ែដលពក់ព័ន� និងអចរកបាន េដយមិនចំបាច់ចំណាយ ឬ្របឹង

ែ្របងខ�ស់។ ព័ត៌មានទំងេនះរួមប��ូ លព័ត៌មានបរមិាណ និងព័ត៌មានគុណភាព និងករវភិាគ េដយែផ�ក

េលបទពិេសធន៍របស់្រក�មហុ៊ន និងករវយតៃម�ឥណទន ្រពមទំងប��ូ លព័ត៌មានែដលរពឹំងទុក          

នាេពលអនាគត ។   

្របសិនេបហនិភ័យឥណទនមិនបានេកនេឡងគួរឲ្យកត់សំគាល់ ចប់តំងពីករទទួលស� ល់េលក

ដំបូង ឬ្របសិនេបគុណភាពឥណទនៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុមានភាព្របេសរេឡង ែដលបណា� លឲ្យគា� ន

ករេកនេឡងគួរឲ្យកត់សំគាល់ ៃនហនិភ័យឥណទនចប់តំងពីករទទួលស� ល់េលកដំបូង សំវធិាន

ធនេលករបាត់បង់្រត�វបានវស់ែវងតមតៃម�េស�នឹង ECL 12 ែខ ។  

រយៈេពលអតិបរមាែដល្រត�វយកមកពិចរណា េពលេធ�ករប៉ាន់ស� ន ECL គឺជារយៈេពលកិច�សន្យោ      

អតិបរមាែដល្រក�មហុ៊ន្របឈមនឹងហនិភ័យឥណទន ។  

ករេកនេឡងជាសំខន់ៗនូវហនិភ័យឥណទន 

្រក�មហុ៊នវយតៃម�ថាេតមានហនិភ័យឥណទនបានេកនេឡងគួរឲ្យកត់សំគាល់ ឬេទ ចប់តំងពីករ

ទទួលស� ល់េលកដំបូង េនកលបរេិច�ទរយករណ៍ ។ ករកំណត់ពីករេកនេឡងៃនហនិភ័យឥណទន

ែផ�កេលចរតិលក�ណៈៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ និងអតិថិជន និងតំបន់ភូមិស�ស� ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

ករេកនេឡងជាសំខន់ៗនូវហនិភ័យឥណទន (ត) 

្រក�មហុ៊នពិចរណាថាករេកនេឡងគួរឲ្យកត់សំគាល់ ៃនហនិភ័យឥណទន េកតេឡងមិនេលសពីេពល

ែដល្រទព្យសកម�ខកខនសងចំនួន 30ៃថ� ។ ចំនួនៃថ�ខកខន្រត�វបានកំណត់េដយកររប់ចំនួនៃថ� ចប់

តំងពីកលបរេិច�ទផុតកំណត់ដំបូងបង�ស់ ែដលករបង់សងទំងអស់មិនទន់បានទទួល ។ កលបរេិច�ទ

ផុតកំណត់សង ្រត�វបានកំណត់េដយមិនពិចរណាេទេលរយៈេពលអនុេ្រគាះណាមួយែដលអចមាន

ស្រមាប់អតិថិជន ។  

្របសិនេប មានភស�ុតងប�� ក់ថាមិនមានករេកនេឡងហនិភ័យឥណទនគួរឲ្យកត់សំគាល់ទក់ទង

នឹងករទទួលស� ល់េលកដំបូងេទ េនាះសំវធិានធនៃនករបាត់បង់េលឧបករណ៍ហិរ��វត�ុនឹង្រត�វវស់ែវង

តម ECL 12 ែខ ។ 

និយមន័យៃនករខកខនសង  

្រក�មហុ៊នចត់ទុក្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានករខកខនសងេនេពលែដល៖ 

• អ�កខ�ីមិនមានលទ�ភាពសងចំេពះកតព�កិច�ឥណទនរបស់ខ�ួនទំង�ស�ងមកវញិ េដយមិនពឹង

ែផ�កេទេលករលក់្រទព្យដក់ធានាេដម្បទូីទត់សង (្របសិនេបមាន្រទព្យដក់ធានា) ឬ 

• ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុខកខនសងេលសពី 90ៃថ� ។  

ករវស់ែវង ECL  

ECL គឺជាករប៉ាន់ស� ន្រប�បាបី៊លីេតទម�ន់ៃនករបាត់បង់ឥណទន។ ECL ្រត�វបានវស់ែវងតម៖ 

• ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមិនមានឱនភាពៃនតៃម�នាកលបរេិច�ទរយករណ៍៖ ជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃន                   

កង�ះសច់្របាក់ទំងអស់ (េពលគឺភាពខុសគា� រវងលំហូរទឹក្របាក់ែដលជំពក់្រក�មហុ៊ន�សបតម

កិច�សន្យោ និងលំហូរទឹក្របាក់ែដល្រក�មហុ៊នរពឹំងទុកថានឹងទទួលបាន) ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

ករវស់ែវង ECL (ត) 

• ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានឱនភាពៃនតៃម�នាកលបរេិច�ទរយករណ៍៖ ជាភាពខុសគា� រវងតៃម�

ដុល និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរទឹក្របាក់ែដលរពឹំងទុកនាេពលអនាគត ។  

• កិច�សន្យោឥណទនែដលេនសល់៖ ជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនភាពខុសគា� រវងលំហូរទឹក្របាក់តមកិច�

សន្យោែដលជំពក់្រក�មហុ៊ន ្របសិនេបអ�កកន់កប់កិច�សន្យោឥណទនបានដកឥណទនេ្រប និងលំ

ហូរទឹក្របាក់ែដល្រក�មហុ៊នរពឹំងទុកថានឹងទទួលបាន ្របសិនេបឥណទន្រត�វបានដកេ្រប ។  

សមាសធាតុ ករសន�ត និងបេច�កេទសេ្របស្រមាប់ករវយតៃម�ឱនភាពៃនតៃម� 

សមាសធាតុសំខន់ៗក�ុងករវស់ែវង ECL គឺរចនាសម�័ន�ៃនអ�� តិដូចខងេ្រកម៖ 

• ្រប�បាបី៊លីេតៃនករខកខនសង (“PD”); 

• ករបាត់បង់ែដលបណា� លមកពីករខកខនសង (“LGD”) និង 

• ទំហំៃនករខកខនសង (“EAD”) 

ECL ស្រមាប់សមតុល្យក�ុងដំណាក់កលទី1 ្រត�វបានគណនាេដយផលគុណៃន PD 12 ែខ នឹង LGD នឹង 

EAD ។ Lifetime ECL ្រត�វបានគណនាេដយផលគុណៃន Lifetime PD នឹង LGD នឹង EAD។ 

គ្រម�ស�ិតិ្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បីវភិាគទិន�ន័យ្របមូលបាន រួចបេង�តនូវករប៉ាន់ស� ន Lifetime PD ែដល

េនសល់ និងថាេតសមតុល្យទំងេនាះរពឹំងថាែ្រប្រប�លយ៉ាងណាេលរយៈេពលេនាះ ។ 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

សមាសធាតុ ករសន�ត និងបេច�កេទសេ្របស្រមាប់ករវយតៃម�ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

LGD គឺជាឥរយិាបទៃនភាពអចបាត់បង់្របសិនេបមានករយខកខន ។ ្រក�មហុ៊នប៉ាន់ស� នលក�ខណ�  

LGD េយាងតម្របវត�ិៃនអ្រតករ្របមូល្រតលប់ពីអតិថិជនខកខនសង ។ គ្រម� LGD ្រត�វបានពិចរណា

េលលក�ណៈ អទិភាពៃនករ្របមូល វស័ិយែដលអតិថិជនស�ិតេន ចំណាយេលករ្របមូលពី្រទព្យប�� ំ គឺ

ជាែផ�កយ៉ាងសំខន់ៃន្រទព្យសម្បត�ិហិរ��វត�ុ ។ ស្រមាប់ឥណទនែដលករពរេដយ្រទព្យរយ អ្រត 

LTV គឺជាលក�ខណ� ក�ុងករកំណត់ LGD ។ ករប៉ាន់ស� ន LGD ្រត�វបានវស់ែវងស្រមាប់វស័ិយេផ្សងៗគា�  

េហយផ�ល់ឥណទនេគហដ� ន គឺអ�ស័យេលករែ្រប្រប�លតៃម�អចលន្រទព្យ ។ តៃម�ទំងេនាះនឹង្រត�វ

បានគណនាេដយប��ុ ះតៃម� េដយែផ�កេលអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ិភាព ។ 

EAD តំណាងឲ្យតៃម�សមតុល្យេនេពលមានករខកខន។ ្រក�មហុ៊នទញយក EAD ពីសមតុល្យបច�ុប្បន�

របស់អតិថិជន និងភាពអចែ្រប្រប�លេលសមតុល្យបច�ុប្បន�ពីករបង់សង ។ EAD ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ គឺ

តៃម�ដុលេនេពលមានករខកខនសង។ ស្រមាប់កតព�កិច�ឲ្យខ� ី EAD គឺសមតុល្យអនាគតែដលអចដក

េ្រប្របាស់តមកិច�សន្យោ ែដល្រត�វបានប៉ាន់ស� នតមករសេង�តពី្របវត�ិ និងករព្យោករណ៍នាេពលខងមុខ។ 

ស្រមាប់្រទព្យសម្បត�ិហិរ��វត�ុខ�ះ EAD ្រត�វបានកំណត់េដយគ្រម�ៃនសមតុល្យែដលអចេកតេឡងេន

េពលេវលេផ្សងគា�  េដយេ្របបេច�កេទសស�ិតិ ។ 

ដូចករេរៀបរប់ខងេល េដយែផ�កេលករេ្រប្របាស់ PD 12 ែខ ស្រមាប់្រទព្យសម្បត�ិហិរ��វត�ុដំណាក់

កលទី1 ្រក�មហុ៊នវស់ែវង ECL េដយពិចរណាេលហនិភ័យៃនករខូចខតេលរយៈេពលេពញេលញៃន

កិច�សន្យោ (រួមប��ូ លទំងរយៈេពលពន្យោ្របសិនេបមាន) ែដលមានហនិភ័យេលឥណទន េទះបីជាក�ុង

េគាលបំណង្រគប់្រគងហនិភ័យឥណទនក៏េដយ ្រក�មហុ៊នពិចរណាេលរយៈេពលែដលែវង ។ រយៈ

េពលែដលែវងបំផុត គឺគិត្រតឹមៃថ�ែដល្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិេដម្បទីមទរករសង្រតឡប់ៃនឥណទន ឬ

ប�� ប់ឆន�ៈផ�ល់ឥណទន ឬករធានា។ 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេរៀបចំេឡងវញិ  

្របសិនេបលក�ខណ� ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ្រត�វបានចរច ឬែកត្រម�វ ឬ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមាន

�សប់ ្រត�វបានជំនួសេដយ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុថ�ី េដយសរស� នភាពលំបាកែផ�កហិរ��វត�ុរបស់អតិថិជន 

េនាះករវយតៃម�្រត�វបានេធ�េឡង េដម្បវីយតៃម�ថាេត្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុគួរ្រត�វឈប់ទទួលស� ល់

ឬេទ េហយ ECL ្រត�វបានវស់ែវងដូចខងេ្រកម៖ 

• ្របសិនេបករេរៀបចំេឡងវញិ មិនមានលទ�ផលែដលនំាឲ្យមានករមិនទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ែដល

មាន�សប់េទ េនាះលំហូរទឹក្របាក់ែដលរពឹំងទុកថាេកតមានពី្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលបានែកត្រម�វ 

្រត�វបានប��ូ លេនក�ុងករគណនាកង�ះខតៃនសច់្របាក់ពី្រទព្យសកម�ែដលមាន�សប់ ។  

• ្របសិនេបករេរៀបចំេឡងវញិ មានលទ�ផលែដលនំាឲ្យមានករមិនទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ែដលមាន

�សប់ េនាះតៃម�សម�សបរពឹំងទុកៃន្រទព្យសកម�ថ�ីេនាះ ្រត�វបានចត់ទុកជាលំហូរទឹក្របាក់ចុងេ្រកយ

ទទួលបានពី្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុបច�ុប្បន� េនេពលែដលមិនទទួលស� ល់។ ចំនួនទឹក្របាក់េនះ្រត�វបាន

ប��ូ លេទក�ុងករគណនាកង�ះខតសច់្របាក់ពី្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុបច�ុប្បន� ែដល្រត�វបានេធ�អប្ប

ហរពីកលបរេិច�ទរពឹំងទុកៃនករមិនទទួលស� ល់ េទកលបរេិច�ទរយករណ៍ េដយេ្របអ្រតករ

្របាក់្របសិទ�ភាពេដមៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុបច�ុប្បន� ។  

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានឱនភាពៃនតៃម�  

េនកលបរេិច�ទរយករណ៍នីមួយៗ ្រក�មហុ៊នវយតៃម�ថាេត្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលបានកត់្រតតម

តៃម�ដករលំស់ និងបំណុលហិរ��វត�ុែដលបានកត់្រតតម FVOCI មានឱនភាពៃនតៃម� ឥណទនឬេទ 

(សូមេមលចំណុច “្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុដំណាក់កលទី3” ។ ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ្រត�វបានចត់ទុកថា

មានឱនភាពៃនតៃម� ឥណទន េនេពលែដល្រពឹត�ិករណ៍មួយ ឬេ្រចនបានេកតេឡង ែដលនំាឲ្យមានផល

ប៉ះពល់អវជិ�មានេទេលលំហូរទឹក្របាក់នាេពលអនាគតែដលរពឹំងទុក ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

ភស�ុតងែដលប�� ក់ថា្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុមានឱនភាពៃនតៃម�  រួមមានទិន�ន័យែដលអចអេង�តបាន

ដូចខងេ្រកម៖  

• ករលំបាកែផ�កហិរ��វត�ុជាខ� ំងរបស់អតិថិជន ឬអ�កេបាះផ្សោយ 

• ករបំពនកិច�សន្យោ ដូចជាករខកខនមិនបានសង ឬហួសកលកំណត់ 

• ករេរៀបចំេឡងវញិេលលក�ខណ� ៃនករផ�ល់ឥណទនដល់អតិថិជន ែដល្រក�មហុ៊នមិនយល់្រពម 

• អតិថិជនទំនងនឹងក្សយ័ធន ឬ្រត�វេរៀបចំហិរ��វត�ុេឡងវញិជាថ�ី 

• ករបាត់បង់ទីផ្សោរសកម�ស្រមាប់មូលប្រតេដយសរែតករលំបាកែផ�កហិរ��វត�ុ ។  

ឥណទនែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡងវញិ េដយសរែតភាពមិន្រប្រកតីេនក�ុងលក�ខណ� របស់អតិថិជន ្រត�វ

បានចត់ទុកជាឥណទនមានឱនភាពៃនតៃម�  លុះ្រតែតមានភស�ុតងប�� ក់ថាហនិភ័យៃនករមិន

ទទួលបានលំហូរទឹក្របាក់តមកិច�សន្យោបានថយចុះជាសំខន់ និងមិនមានសូចនាករេផ្សងេទៀតែដលនំា

ឲ្យមានឱនភាពៃនតៃម� ។ បែន�មេលេនះ ឥណទនែដលហួសកលកំណត់សង 90ៃថ� ឬេលសពីេនះ ្រត�វ

បានចត់ទុកជាឥណទនមានឱនភាពៃនតៃម�  េទះបីជានិយមន័យៃនករហួសកលកំណត់សងែដល

ច្បោប់បានកំណត់េផ្សងគា� ក៏េដយ ។ 

សំវធិានធនស្រមាប់ ECL េនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត� ុ

សំវធិានធនៃនករបាត់បង់ស្រមាប់ ECL ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុ ស្រមាប់

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលវស់ែវងតមតៃម�ដករលំស់ ជាករកត់កងពីតៃម�េយាងដុលៃន្រទព្យសកម� ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

ករលុបេចញពីប��  ី

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន្រត�វបានលុបេចញពីប�� ី (មួយែផ�ក ឬទំង�ស�ង) េនេពលមិនមានកររពឹំង

ទុកថាអច្របមូលបានមិកវញិនូ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេនាះទំង�ស�ង។ ករណីេនះមានជាទូេទ េនេពល

្រក�មហុ៊នកំណត់ថាអ�កខ�ីពំុមាន្រទព្យសកម� ឬ្របភពចំណូលណាែដលអចបេង�តបាននូវលំហូរទឹក្របាក់

្រគប់្រគាន់ េដម្បីទូទត់សងនូវចំនួនែដល្រត�វលុបេចញពីប�� ី។ ករវយតៃម�េនះ ្រត�វេធ�េឡងតមក្រមិត

្រទព្យសកម�នីមួយ  ៗ។  

ទឹក្របាក់្របមូលបានមកវញិេលចំនួនែដលបានលុបេចញពីប�� ី ្រត�វប��ូ លេទក�ុងខ�ង់ “ករខតបង់សុទ�

ពីឱនភាពៃនតៃម� ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ” េនក�ុងចំេណញ ឬខត និង OCI ។  

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលបានលុបេចញពីប�� ី េនែតត្រម�វឲ្យមានសកម�ភាពទមទរសងមកវញិ េដម្បី

អនុេលមតមនីតិវធីិរបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករ្របមូលទឹក្របាក់េនជំពក់។  

(ខ) សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល  

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល រួមមានសច់្របាក់ក�ុងៃដ និងសមតុល្យសច់្របាក់ក�ុងធនាគារ ្របាក់

បេ�� និងករវនិិេយាគរយៈេពលខ�ី ែដលមានកលវសន�េនេពលតម�ល់ដំបូងមានរយៈេពល 3ែខ ឬតិច

ជាង ែដលអចប�ូរជាសច់្របាក់េពលណាក៏បាន េដយមានហនិភ័យតិចតួចចំេពះករផា� ស់ប�ូរតៃម�។  

(គ) េដមទុន 

ភាគហុ៊នធម�ត្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាមូលធន ។ ៃថ�េដមេកនេឡងបណា� លមកពីករបេ�� ញហុ៊នធម�ត

េទឲ្យអ�កកន់កប់ហុ៊ន ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាករកត់កងពីមូលធន ែដលជាផលប៉ះពល់ពន�សុទ�។ 

ភាគហុ៊នដៃទេទៀត្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាមូលធន និង/ឬបំណុល ែផ�កេលសមាសធាតុេសដ�កិច�ៃន

ឧបករណ៍ជាក់លក់ ។ ករែបងែចកេទអ�កកន់កប់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុែដល្រត�វបានចត់ថា� ក់ជា

ឧបករណ៍មូលធន ្រត�វបានទូទត់េដយផា� ល់ពីមូលធន។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ឃ) ទុនប្រម�ងទូេទ និងទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ  

ទុនប្រម�ងទូេទ្រត�វបានអនុវត�េដម្បី្រត�តពិនិត្យហនិភ័យហិរ��វត�ុជាទូេទ ។ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលជាអ�ក

សេ្រមចក�ុងករេ្រប្របាស់ និងរក្សោទុនប្រម�ងទូេទ ។ ករេផ�រ្របាក់ចំេណញរក្សោទុកេទទុនប្រម�ងទូេទ 

្រត�វអនុម័តេដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់្រក�មហុ៊ន។  

ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��តិ�្រត�វបានអនុវត� េដម្បរីកភាពខុសគា�  រវងសំវធិានធន �សបតម សរហអក និង

សំវធិានធនតមបទប្ប��ត�ិ �សបតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលខ ធ7-017-344 ចុះៃថ�ទី                    

1 ែខធ�ូ ឆា� ំ2017 និងសរចរែណនំា េលខ ធ7-018-001 ស.រ.ឆ.ណ ចុះៃថ�ទី16 ែខកុម�ៈ ឆា� ំ2018 ស�ីពីចំណាត់

ថា� ក់ហនិភ័យឥណទន និងសំវធិានធនេលអីុមែភរែមន ស្រមាប់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ��វត�ុ។ �សប

តម ្របករ 73 ្រគឹះស� ន្រត�វេ្រប�បេធៀបសំវធិានធន ែដលគណនាអនុេលមតម ្របករ 49 ដល់ ្របករ 

71 ជាមួយនឹងសំវធិានធនែដលគណនាអនុេលមតម្របករ 72 និង្រត�វកត់្រតដូចខងេ្រកម៖ 

(i) ក�ុងករណីែដលសំវធិានធនតមបទប្ប��ត�ិ ែដលគណនាអនុេលមតម្របករ 72 ទបជាង                     

សំវធិានធនែដលគណនាអនុេលមតម្របករ 49 ដល់ ្របករ 71 េនាះ្រគឹះស� ន្រត�វកត់្រត                   

សំវធិានធន ែដល្រត�វគណនាអនុេលមតម សរហអក និង  

(ii) ក�ុងករណីែដលសំវធិានធនតមបទប្ប��ត�ិ ែដលគណនាអនុេលមតម្របករ 72 ខ�ស់ជាង                        

សំវធិានធនែដលគណនាអនុេលមតម្របករ 49 ដល់ ្របករ 71 េនាះ្រគឹះស� ន្រត�វកត់្រត                    

សំវធិានធន ែដល្រត�វគណនាអនុេលមតម សរហអក និងេផ�រចំនួនលេម��ងេនាះពី្របាក់ចំេណញ

រក្សោទុក ឬគណនីបាត់បង់បង�រ េទទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ េនក�ុងមូលធនភាគទុនិក េនក�ុង

របាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុ ។  

ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិមិន្រត�វបានប��ូ លក�ុងករគណនាមូលធនផា� ល់សុទ�របស់្រក�មហុ៊នេឡយ ។ 

(ង) ្របាក់បេ�� និង្របាក់តម�ល់េនធនាគារ 

្របាក់បេ�� និង្របាក់តម�ល់េនធនាគារ ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដមដកសំវធិានធនមិនអច្របមូលមក

វញិបាន ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ច) ្របាក់បេ��តម�ល់តមច្បោប់ 

្របាក់បេ��តម�ល់តមច្បោប់ ្រត�វបានរក្សោទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា�សបតមច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� ន

ធនាគារ និងហិរ��វត�ុៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និង្រត�វបានកំណត់ជាភាគរយៃនេដមទុនអប្បបរមា និង

្របាក់បេ��របស់អតិថិជនែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។  

(ឆ) ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន  

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន ែដលបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុ រួមប��ូ លឥណទន    

ផ�ល់ដល់អតិថិជន ែដល្រត�វបានវស់ែវងតមរលំស់តៃម�េដម ។ ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន្រត�វបាន

វស់ែវងេលកដំបូងតមតៃម�សម�សប បូកចំណាយ្របតិបត�ិករែដលេកតេឡងេដយផា� ល់ និងកត់

រលំស់ជាបន�បនា� ប់ េដយេ្របវធីិស�ស�អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ។  

(ជ) ្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត 

្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដម ដកអីុមែភរែមន ្របសិនេបមាន ។  

(ឈ) ្រទព្យ និងបរកិ� រ  

(i) ្រទព្យ និងបរកិ� រ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដម ដករលំស់បង�រ និងករបាត់បង់េលអីុមែភរែមនែដលបង�រ 

្របសិនេបមាន ។ េដយសរ ្រទព្យ និងបរកិ� រមានអយុកលេ្រប្របាស់ខុសៗគា�  ្រទព្យ និងបរកិ� រទំង

េនាះ្រត�វបានែបងែចកេទតម្របេភទេដយែឡកពីគា�  ។ 

(ii) រលំស់េល្រទព្យ និងបរកិ� រ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយេនក�ុង្របាក់ចំេណញ និងខត េដយែផ�ក

េលមូលដ� នរលំស់េថរ េដយគិតេទតមអយុកលេ្រប្របាស់ប៉ាន់ស� នរបស់្រទព្យ និងបរកិ� រ

នីមួយៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

 បរកិ� រករយិាល័យ និងេ្រគ�ងសង� រមឹ 3 – 5 ឆា� ំ 

 យានយន� 4 – 5 ឆា� ំ 

 បរកិ� រកំុព្ូយទ័រ 3 ឆា� ំ 

ករែកលម�រអគារជួល - រយៈេពលណាមួយែដលតិចជាង  

 រវងអយុកលេ្រប្របាស់ និងេថរេវលៃនកិច�សន្យោជួល 5 – 10 ឆា� ំ 

្រទព្យ និងបរកិ� រមិន្រត�វបានេធ�រលំស់េឡយ រហូតដល់្រទព្យ និងបរកិ� រទំងេនាះរចួរល់ស្រមាប់េ្រប

្របាស់ េទតមករចង់បានរបស់គណៈ្រគប់្រគង ។  
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(ឈ) ្រទព្យ និងបរកិ� រ (ត) 
(iii) ករចំណាយបន�បនា� ប់ែដលពក់ព័ន�េទនឹងែផ�កមួយៃន្រទព្យ និងបរកិ� រ ែដលបានទទួលស� ល់រចួមក

េហយ ្រត�វបានបូកប��ូ លេទក�ុងតៃម�េយាងៃនែផ�កេនាះ ្របសិនេបអចមានលទ�ភាពផ�ល់នូវអត�

្របេយាជន៍េសដ�កិច�នាេពលអនាគតដល់្រក�មហុ៊ន េលសពីស�ង់ដរេដម ៃន្រទព្យែដលមាន�សប់។ 

រល់ករចំណាយបន�បនា� ប់េផ្សងេទៀត្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយេនក�ុងករយិបរេិច�ទែដលបាន

េកតេឡង ។ 

(iv) ចំេណញ ឬខតពីករឈប់េ្រប ឬករលក់េចញែផ�កៃន្រទព្យ និងបរកិ� រណាមួយ ្រត�វបានកំណត់េដយ

ភាពខុសគា� រវងសច់្របាក់ទទួលបានពីករលក់ និងតៃម�េយាងៃន្រទព្យ និងបរកិ� រេនាះ េហយ្រត�វបាន

ទទួលស� ល់េនក�ុង្របាក់ចំេណញ និងខត េនករយិបរេិច�ទៃនករឈប់េ្រប ឬករលក់េចញ ។ 

(v) តៃម�េយាងៃន្រទព្យ្រត�វបានកត់្រតភា� មៗេនក�ុងតៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបាន ្របសិនេបតៃម�

េយាងៃន្រទព្យ ធំជាងតៃម�ប៉ាន់ស� នែដលអច្របមូលមកវញិបាន ។ 

(ញ) ្រទព្យសកម�អរបីូ 

្រទព្យសកម�អរូបី ែដលរមួមានៃថ�េដមស្រមាប់អជា� ប័ណ�កំុព្ូយទ័រសូហ�ែវរែដលបានទិញ និងែថ�េដម

ពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត ្រត�វបានកត់្រតតមៃថ�េដម ដករលំស់បង�រ និងករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម�បង�រ 

្របសិនេបមាន ។  អជា� ប័ណ�កំុព្ូយទ័រសូហ�ែវរែដលបានទិញ្រត�វបានេធ�មូលធនកម�តមមូលដ� នៃថ�

េដម ែដលបានេកតេឡងក�ុងករទិញកម�វធីិជាក់លក់េនាះមកេ្រប្របាស់ ។  

្រទព្យសកម�អរូបី្រត�វបានដករលំស់េទតមករប៉ាន់ស� នអយុកលេ្រប្របាស់ពី 5 េទ 20 ឆា� ំ តមវធីិ

ស�ស�រលំស់េថរ ។ 

ៃថ�េដមពក់ព័ន�នឹងករអភិវឌ្ឍន៍ ឬែថទំកំុព្ូយទ័រសូហ�ែវរ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយេនេពល

ែដលេកតេឡង ។  

(ដ) ភតិសន្យោ 

េនេពលចប់េផ�មកិច�សន្យោ ្រក�មហុ៊នេធ�ករវយតៃម�ថាេតកិច�សន្យោមានភតិសន្យោែដរឬេទ ។ កិច�

សន្យោមានភតិសន្យោ ្របសិនេបកិច�សន្យោមានសិទ�ិ្រគប់្រគងករេ្រប្របាស់្រទព្យែដលបានកំណត់ក�ុង       

រយៈេពលកំណត់ជាថ�ូរនឹងករពិចរណា ។ 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ដ) ភតិសន្យោ (ត) 

េដម្បវីយតៃម�ថាេតកិច�សន្យោមានសិទ�ិ្រគប់្រគងករេ្រប្របាស់្រទព្យែដលបានកំណត់ែដរឬេទ ្រក�មហុ៊ន

េធ�ករវយតៃម� ថាេត៖  

• កិច�សន្យោមានជាប់ពក់ព័ន�នឹងករេ្រប្របាស់្រទព្យែដលបានកំណត់ឬេទ ែដលេនះគួរែតប�� ក់ឲ្យ

ច្បោស់លស់ ឬជាក់លក់ េហយគួរែតបង� ញឲ្យេឃញច្បោស់ពីភាពខុសគា�  ឬបង� ញពីសមត�ភាពទំង

អស់របស់្រទព្យែដលខុសគា� េនាះ។ ្របសិនេបអ�កផ�ត់ផ�ង់មានសិទ�ិ្រគប់្រគងេល្រទព្យក�ុងរយៈេពលេ្រប

្របាស់ េនាះ្រទព្យមិនមានភតិសន្យោេទ 

• ្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិទទួលបានអត�្របេយាជន៍េសដ�កិច�យ៉ាងេ្រចនពីករេ្រប្របាស់្រទព្យសម្បត�ិ ក�ុង            

រយៈេពលៃនករេ្រប្របាស់ និង 

• ្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិដឹកនំាករេ្រប្របាស់្រទព្យ។ ្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិេនះេនេពលែដល្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិ

សេ្រមចចិត� អំពីរេបៀប និងេគាលបំណងក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យ។ ក�ុងករណីែដលករសេ្រមចចិត�ទំង

អស់អំពីរេបៀប និងេគាលបំណងៃនករេ្រប្របាស់្រទព្យ្រត�វបានកំណត់ជាមុន េនាះ្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិ

ដឹកនំាករេ្រប្របាស់្រទព្យ ្របសិនេបមាន៖  

 ្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិេធ�្របតិបត�ិករេល្រទព្យ ឬ  

 ្រក�មហុ៊នបានរចនា្រទព្យេទតមវធីិែដលកំណត់ជាមុនពីរេបៀប និងេគាលបំណងែដល្រទព្យ

េនាះនឹង្រត�វេ្រប្របាស់។ 

េគាលនេយាបាយេនះអនុវត�ចំេពះកិច�សន្យោែដលបាន្រពមេ្រព�ង ឬបានេធ�ករផា� ស់ប�ូរ ចប់ពីៃថ�            

ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2018 មកបុ៉េណា� ះ ។  

េនេពលចប់េផ�មកិច�សន្យោ ឬវយតៃម�េឡងវញិេលកិច�សន្យោែដលមានភតិសន្យោ និងគា� នភតិសន្យោ 

្រក�មហុ៊នែបងែចកករពិចរណាេនក�ុងកិច�សន្យោចំេពះសមាសធាតុៃនភតិសន្យោនីមួយៗ និងសមាស

ធាតុែដលមិនែមនជាភតិសន្យោ េដយែផ�កេលតៃម�ែដលអចដក់បានែតមា� ក់ឯង ។ យ៉ាងណាមិញ 

ចំេពះករជួលដី និងអគារែដល្រក�មហុ៊នជាភតិកៈ ្រក�មហុ៊នបានេ្រជសេរ សមិនែបងែចកសមាសធាតុមិន

ែមនភតិសន្យោ និងគណនីស្រមាប់សមាធាតុភតិសន្យោ និងមិនែមនភតិសន្យោ ជាសមាសធាតុភតិសន្យោ

ែតមួយេនាះេទ ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ដ) ភតិសន្យោ (ត) 

ភតិសន្យោក�ុងករណីែដល្រក�មហុ៊នជាភតិកៈ 

ករេរៀបចំឲ្យមានសិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យ ្របសិនេបបំេពញតមលក�ខណ� មួយក�ុងចំេណាមខង

េ្រកម៖ 

• អ�កទិញមានសមត�ភាព ឬសិទ�ិេធ�្របតិបត�ិករេល្រទព្យ ខណៈេពលែដលទទួលបាន ឬ្រគប់្រគង

េលសពីបរមិាណែដលមិនសំខន់។ 

• អ�កទិញមានសមត�ភាព ឬសិទ�ិក�ុងករ្រគប់្រគងដំេណ រកររបូវន�របស់្រទព្យ ខណៈែដលទទួលបាន 

ឬ្រគប់្រគងេលសពីបរមិាណែដលមិនសំខន់។ 

• អង�េហតុ និងកលៈេទសៈបានបង� ញថា វជាគមា� តែដលភាគីដៃទេទៀតនឹងទទួលបានេ្រចនជាង

បរមិាណែដលមិនសរវន� េហយតៃម�ក�ុងមួយឯកតមិន្រត�វបានកំណត់ក�ុងមួយឯកតៃនទិន�ផលេទ

េហយក៏មិនេស�នឹងតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន� ក�ុងមួយឯកតៃនលទ�ផលែដរ។ 

្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់សិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� និងបំណុលភតិសន្យោ េនកលបរេិច�ទ                      

ចប់េផ�មភតិសន្យោ។ សិទ�កិ�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម�្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដម រួមមានៃថ�េដមដំបូង

ៃនបំណុលភតិសន្យោ ស្រមាប់ករចំណាយភតិសន្យោែដលេធ�េឡងេនៃថ�ចប់េផ�មភតិសន្យោ ឬមុនៃថ�ចប់

េផ�មភតិសន្យោ បូកៃថ�េដមផា� ល់ដំបូងែដលបានេកតេឡង និងករប៉ាន់ស� នចំណាយក�ុងកររុះេរ  និងដក

ហូត្រទព្យ ឬជួសជុល្រទព្យ ឬទីតំង ដក្របាក់េលកទឹកចិត�ភតិសន្យោែដលទទួលបាន ។  

សិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម�្រត�វបានដករលំស់បន�បនា� ប់ តមវធីិស�ស�រលំស់េថរ ចប់ពីករយិ 

បរេិច�ទចប់េផ�ម រហូតដល់មុនចុងប�� ប់ៃនអយុកលេ្រប្របាស់ៃនសិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� ឬ

េនចុងករយិបរេិច�ទៃនភតិសន្យោ ។  អយុកលេ្រប្របាស់ៃនសិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� ្រត�វបាន

កំណត់តមមូលដ� នដូចគា� នឹង្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ ។ បែន�មេលេនះ សិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម�

្រត�វបានកត់បន�យតម្រគាេទតមករខតបង់ឱនភាពៃនតៃម�  និងែកត្រម�វស្រមាប់ករវស់ែវងេឡងវញិ

េលបំណុលភតិសន្យោ ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ដ) ភតិសន្យោ (ត) 

ភតិសន្យោក�ុងករណីែដល្រក�មហុ៊នជាភតិកៈ (ត) 

ករប៉ាន់ស� នអយុកលេ្រប្របាស់ស្រមាប់អំឡុងេពលបច�ុប្បន� មានដូចខងេ្រកម៖  

• អគារ និងករយិាល័យសខ  3 – 10 ឆា� ំ 

បំណុលភតិសន្យោ ្រត�វបានវស់ែវងដំបូងតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃនករទូទត់ភតិសន្យោែដលមិនទន់បានបង់ 

េនេពលចប់េផ�មភតិសន្យោ និង្រត�វបានេធ�អប្បហរេដយេ្របអ្រតករ្របាក់ជាក់ែស�ងេនក�ុងភតិសន្យោ 

ឬករណីែដលអ្រតករ្របាក់េនាះមិនអចកំណត់បានភា� ម  ៗ ្រត�វេធ�េទតមអ្រតករ្របាក់កម�ីរបស់                            

ភតិកៈ ។  

ករទូទត់ភតិសន្យោែដលប��ូ លេនក�ុងករវស់ែវងបំណុលភតិសន្យោរួមមាន៖ 

• ករទូទត់ភតិសន្យោេថរ រួមទំងករទូទត់្រទព្យសកម�េថរ 

• ករែ្រប្រប�លៃនករទូទត់ភតិសន្យោ េដយែផ�កេលសន�ស្សន៍ ឬអ្រត េនករយិបរេិច�ទចប់េផ�មភតិ  

សន្យោ។  

• ចំនួនែដលរពឹំងថានឹង្រត�វទូទត់ េ្រកមករធានាតៃម�េនសល់ និង 

• តៃម�ជាក់ែស�ងេ្រកមជេ្រមសៃនករទិញ ែដល្រក�មហុ៊នមានេហតុផលជាក់លក់ក�ុងករអនុវត� ករ

ទូទត់ភតិសន្យោេនក�ុងអំឡុងេពលែដលមានជេ្រមសក�ុងករបន� ្របសិនេប្រក�មហុ៊នមានេហតុផល

ជាក់លក់ក�ុងករបន� និងករពិន័យេលករប�� ប់ភតិសន្យោមុនកលកំណត់ េលកែលងែត្រក�មហុ៊ន

មានេហតុផលច្បោស់លស់ថានឹងមិនប�� ប់ភតិសន្យោមុនកលកំណត់ ។  

បំណុលភតិសន្យោ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដមរលំស់ េដយេ្របវធីិស�ស�អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព។ 

បំណុលភតិសន្យោ្រត�វបានវស់ែវងេឡងវញិេនេពលមានករែកែ្របរយៈេពលៃនភតិសន្យោ ករផា� ស់ប�ូ
រករវយតៃម�ស្រមាប់ជេ្រមសក�ុងករទិញ្រទព្យសកម� ករែ្រប្រប�លករទូទត់ភតិសន្យោនាេពលអនាគត 

ែដលេកតេឡងពីករែ្រប្រប�លៃនសន�ស្សន៍ ឬអ្រតករ្របាក់ ឬ្របសិនេបមានករែកែ្របចំនួនប៉ាន់ស� ន

ែដលរពឹំងថានឹង្រត�វទូទត់ េ្រកមករធានាតៃម�ែដលេនសល់ ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ឋ) ្របាក់កម� ី

្របាក់កម�ី្រត�វបានវស់ែវងដំបូងតមតៃម�សម�សប ដកៃថ�េដម្របតិបត�ិករបែន�មេដយផា� ល់ និងវស់ែវង

បន�បនា� ប់តមៃថ�េដមរលំស់តមរយៈករេ្រប្របាស់វធីិស�ស�គណនាករ្របាក់្របសិទ�ភាព ។  

(ឌ) អត�្របេយាជន៍បុគ�លិក 

(i) អត�្របេយាជន៍បុគ�លិករយៈេពលខ� ី

អត�្របេយាជន៍បុគ�លិករយៈេពលខ�ី្រត�វបានចំណាយ េនេពលែដលេសវកម�្រត�វបានផ�ល់ជូន ។ ចំនួន

ែដលរពឹំងទុកថានឹង្រត�វចំណាយ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាបំណុល ្របសិនេប្រក�មហុ៊នមានកតព�កិច�តម

ផ�ូវច្បោប់ ឬកតព�កិច�្របេយាលនាេពលបច�ុប្បន� ក�ុងករទូទត់ចំណាយ េដយជាលទ�ផលៃនករងរែដល

បានបំេពញរួចមកេហយេដយបុគ�លិក េហយកតព�កិច�េនាះអចេធ�ករប៉ាន់ស� នបាន ។  

(ii) អត�្របេយាជន៍បុគ�លិករយៈេពលែវង 

កតព�កិច�របស់្រក�មហុ៊នចំេពះអត�្របេយាជន៍បុគ�លិករយៈេពលែវង គឺជាចំណាយេលអត�្របេយាជន៍

ែដលបុគ�លិក្រត�វទទួលបាន ពីករបំេពញករងរក�ុងករយិបរេិច�ទកន�ងផុតេទ និងបច�ុប្បន�។ អត�

្របេយាជន៍ បុគ�លិករយៈេពលែវង ្រត�វបានេធ�អប្បហរេទតៃម�បច�ុប្បន� ។ ករវស់ែវងសរជាថ�ី្រត�វបាន

ទទួលស� ល់ក�ុង្របាក់ចំេណញ និងខត ែដលចំណាយេនះបានេកតេឡង ។ 

(ឍ) សំវធិានធន 

សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពរហិរ��វត�ុ េនេពលែដល្រក�មហុ៊នមាន

កតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប់ ឬកតព�កិច�្របេយាលនាេពលបច�ុប្បន� ែដលជាលទ�ផលៃន្រពឹតិ�ករណ៍កន�ងផុត

េទ េហយវមានលទ�ភាពែដលត្រម�វឲ្យមានលំហូរេចញនូវអត�្របេយាជន៍េសដ�កិច� ក�ុងករបំេពញនូវ

កតព�កិច�េនាះ។ ្របសិនេបផលប៉ះពល់មានលក�ណៈសរវន� សំវធិានធន្រត�វបានកំណត់េដយអប្បហរ

លំហូរទឹក្របាក់ ែដលរពឹំងថានឹង្រត�វទូទត់នាេពលអនាគត េដយេ្របអ្រតមុនបង់ពន�ែដលឆ�ុះប�� ំងពី

ករប៉ាន់ស� នៃនតៃម�េពលេវល ក�ុងលក�ខណ� ទីផ្សោរបច�ុប្បន� និងហនិភ័យជាក់លក់ចំេពះបំណុល

ទំងេនាះ ។ អប្បហរេនសល់្រត�វបានទទួលស� ល់ជាៃថ�េដមហិរ��វត�ុ ។ 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ណ) ករ្របាក់   

អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព 

ចំណូលករ្របាក់ និងចំណាយករ្របាក់្រត�វទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ ឬខត េដយេ្របវធីិស�ស�       

អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ។ “អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព” គឺជាអ្រតែដលអចេធ�អប្បហរសច់្របាក់

ែដលរពឹំងថានឹងទូទត់ ឬនឹង្រត�វទទួល តមរយៈអយុកលរពឹំងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុេនាះ ឲ្យមក

េស�នឹង៖ 

• តៃម�ដុលរបស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬ  

• តៃម�ដករលំស់របស់បំណុលហិរ��វត�ុ ។ 

េនេពលគណនាអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពស្រមាប់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ េ្រកពី្រទព្យែដលបានទិញ ឬ

្រទព្យសកម�ែដល្រត�វបានចត់ទុកថាមានឱនភាពៃនតៃម�  ្រក�មហុ៊នេធ�ករប៉ាន់ស� នេលលំហូរទឹក្របាក់

នាេពលអនាគត េដយពិចរណារល់លក�ខណ� ទំងអស់របស់កិច�សន្យោឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ បុ៉ែន�មិនរប់

ប��ូ លនូវករខតបង់ឥណទនែដលរពឹំងទុកេនាះេទ (ECL)។ ស្រមាប់្រទព្យែដលទិញ ឬ្រទព្យហិរ��វត�ុ
ែដលបានពីករទមា� ក់ឥណទន អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព្រត�វបានគណនា េដយេ្របលំហូរទឹក្របាក់

ប៉ាន់ស� ននាេពលអនាគត រួមប��ូ លទំងករខតបង់ឥណទនែដលរពឹំងទុក (ECL) ។ 

ករគណនាអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព រួមប��ូ លនូវៃថ�េដម្របតិបត�ិករ និងកៃ្រមទំងអស់ែដលបានបង់ 

ឬទទួល ែដលជាែផ�កៃនអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព។ ៃថ�េដម្របតិបត�ិករ រួមមានករចំណាយបែន�មែដល

ពក់ព័ន�ផា� ល់េទនឹងករទិញ ឬករេបាះផ្សោយ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬបំណុលហិរ��វត�ុ ។  

តៃម�ដករលំស់ និងតៃម�េយាងដុល 

តៃម�ដករលំស់របស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬបំណុលហិរ��វត�ុ គឺជាចំនួនែដល្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬ

បំណុលហិរ��វត�ុ ្រត�វបានវស់ែវងេនេពលទទួលស� ល់េលកដំបូង ដកករបង់សង្របាក់េដម បូកឬដក

រលំស់បង�រ េដយេ្របអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ចំេពះភាពខុសគា� រវងចំនួនែដលទទួលស� ល់េលក

ដំបូង និងចំនួនេនេពលដល់កលកំណត់ និង្រត�វែកត្រម�វចំេពះសំវធិានធនស្រមាប់ករខតបង់        

ឥណទនែដលបានរពឹំងទុក ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ (ឬសំវធិានធនមុនករយិបរេិច�ទៃថ�ទី1 ែខមករ 

ឆា� ំ2018) ។  

តៃម�េយាងដុលរបស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ គឺជាតៃម�ដករលំស់របស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ មុនេពលែក

ត្រម�វសំវធិានធនស្រមាប់ករខតបង់ឥណទនែដលបានរពឹំងទុក ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ណ) ករ្របាក់ (ត)  

ករគណនាចំណូលករ្របាក់ និងចំណាយករ្របាក់ 

អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពរបស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬបំណុលហិរ��វត�ុ ្រត�វបានគណនាេនេពលទទួល

ស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬបំណុលហិរ��វត�ុជាេលកដំបូង។ ក�ុងករគណនាចំណូលករ្របាក់ និង

ចំណាយករ្របាក់ អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព្រត�វបានេ្របែផ�កេលតៃម�ដុលរបស់្រទព្យសកម� (េនេពល

ែដល្រទព្យសកម�មិនែមនជា្រទព្យសកម�ែដល្រត�វបានចត់ទុកថាមានឱនភាពៃនតៃម�) ឬតៃម�ដករលំស់របស់ 

បំណុល ។ អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព្រត�វេធ�ករែកែ្របេឡងវញិ េដយករប៉ាន់ស� នេឡងវញិនូវលំហូរទឹក

្របាក់របស់ឧបករណ៍ែដលមានអ្រតករ្របាក់ែ្រប្រប�ល េដម្បីឆ�ុះប�� ំងពីករផា� ស់ប�ូររបស់អ្រតករ្របាក់

ទីផ្សោរ ។ អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពក៏្រត�វេធ�ករែកែ្របេឡងវញិ ស្រមាប់ករែកត្រម�វតៃម�សម�សប េន

ករយិបរេិច�ទៃនករដករលំស់ៃនករចប់េផ�មេធ�ករែកត្រម�វ ។  

ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដល្រត�វបានចត់ទុកថាមានឱនភាពៃនតៃម�  បនា� ប់ពីបានទទួលស� ល់ជា

េលកដំបូង ចំណូលករ្របាក់្រត�វបានគណនាេដយេ្របអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ែផ�កេលតៃម�ដករលំស់

របស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ។ ្របសិនេប្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែលងមានឱនភាពៃនតៃម�  េនាះករគណនាករ

្របាក់្រត�វែផ�កេលមូលដ� នតៃម�ដុលវញិ ។  

ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដល្រត�វបានចត់ទុកថាមានឱនភាពៃនតៃម�  ចប់តំងពីទទួលស� ល់ជាេលក

ដំបូង ចំណូលករ្របាក់្រត�វបានគណនាេដយេ្របអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពែដល្រត�វបានែកត្រម�វនូវហនិ

ភ័យ ែផ�កេលតៃម�ដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេនាះ ។ ករគណនាចំណូលករ្របាក់េនះ មិន្រត�វប�ូរ

េទមូលដ� នតៃម�ដុលវញិេនាះេទ េទះបីជាហនិភ័យឥណទនរបស់្រទព្យសកម�េនាះ មានភាព្របេសរក៏

េដយ ។  

ករបង� ញ 

ចំណូលករ្របាក់គណនាតមអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ែដលបានបង� ញេនក�ុងចំេណញ ឬខត និង OCI 

រួមប��ូ លករ្របាក់េល្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុែដលវស់ែវងតមតៃម�ដករលំស់ ។  

ចំណាយករ្របាក់បង� ញេនក�ុងចំេណញ ឬខត និង OCI រួមប��ូ លបំណុលហិរ��វត�ុ ែដលវស់ែវងតម

តៃម�ដករលំស់ ។ 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ត) កៃ្រមេសវ និងកៃ្រមេជងសរ 

ចំណូល និងចំណាយកៃ្រមេសវនិងកៃ្រមេជងសរ ែដលជាែផ�កៃនអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព របស់្រទព្យ

សកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ ្រត�វបានរួមប��ូ លេទក�ុងអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ។ 

ចំណូលកៃ្រមេសវ និងកៃ្រមេជងសរេផ្សងេទៀត ្រត�វបានទទួលស� ល់េនេពលបានបំេពញេសវកម� ។  

កិច�សន្យោជាមួយអតិថិជនែដលទទួលស� ល់ជាឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់   

្រក�មហុ៊ន អចមានវសិលភាពេដយែផ�កេនក�ុង សរហអក 9 និងេដយែផ�កេនក�ុង សរហអក 15 ។ ក�ុង

ករណីេនះ ជាដំបូង្រក�មហុ៊ន្រត�វអនុវត� សរហអក 9 េដម្បីែបងែចក និងវស់ែវងែផ�កៃនកិច�សន្យោែដលចត់

ចូលេនក�ុងវសិលភាពៃន សរហអក 9 េហយបនា� ប់មកអនុវត� សរហអក 15 ចំេពះែផ�កែដលេនេសស

សល់ ។  

(ថ) ឱនភាពៃនតៃម� របស់្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុ 

តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន េ្រកពី្រទព្យសកម�សរេពភ័ណ�  ្រទព្យសកម�ជាប់

កិច�សន្យោ និង្រទព្យសកម�ជាប់ពន� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេឡងវញិេនរល់កលបរេិច�ទរយករណ៍នីមួយ  ៗ

េដម្បកំីណត់ថាេតមានស�� ណណាមួយែដលបង� ញថា ្រទព្យសកម�ទំងេនាះមានឱនភាពៃនតៃម� ។ 

្របសិនេបមានស�� ណេនាះេកតេឡង េនាះករប៉ាន់ស� នេលតៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបានរបស់

្រទព្យសកម�្រត�វបានេធ�េឡង ។ ចំេពះ្រទព្យសកម�អរបីូែដលមានអយុកលេ្រប្របាស់មិនកំណត់ ឬមិន

ទន់អចេ្រប្របាស់បាន តៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបាន្រត�វេធ�ករប៉ាន់ស� នជាេរៀងរល់ឆា� ំក�ុងេពល

ដំណាលគា� ។ ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់្របសិនេបតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� 

ឬឯកតបេង�តសច់្របាក់ ធំជាងករប៉ាន់ស� នតៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបាន ។  

តៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបានរបស់្រទព្យសកម� ឬឯកតបេង�តសច់្របាក់ គឺជាតៃម�ែដលធំជាងរវង

តៃម�េ្រប្របាស់ និងតៃម�សម�សប ដកចំណាយេដម្បលីក់េចញ ។ ក�ុងករប៉ាន់្របមាណតៃម�េ្រប្របាស់            

ករប៉ាន់ស� នលំហូរទឹក្របាក់នាេពលអនាគត ្រត�វបានេធ�អប្បហរេទតៃម�បច�ុប្បន� េដយេ្របអ្រត                  

ករ្របាក់មុនបង់ពន� ែដលឆ�ុះប�� ំងករប៉ាន់្របមាណតៃម�េពលេវលក�ុងលក�ខណ� ទីផ្សោរបច�ុប្បន� និង           

ហនិភ័យជាក់លក់ស្រមាប់្រទព្យសកម�ទំងេនាះ ឬឯកតបេង�តសច់្របាក់ ។ 

ស្រមាប់េគាលបំណងៃនករ្រត�តពិនិត្យេលឱនភាពៃនតៃម� ្រទព្យសកម�្រត�វបានដក់ប��ូ លគា� ជា្រក�មតូច  ៗ

ែដលអចបេង�តសច់្របាក់បានពីករបន�ករេ្រប្របាស់ េដយមិនពឹងែផ�កខ� ំងេលលំហូរទឹក្របាក់ៃន្រទព្យ

សកម� ឬឯកតបេង�តសច់្របាក់ ។ 
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ថ) ឱនភាពៃនតៃម� របស់្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុ (ត) 

ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ ឬខត ។ ករខតបង់េលឱនភាពៃន

តៃម� ែដលទទួលស� ល់ជាឯកតបេង�តសច់្របាក់ ្រត�វបានប្រម�ងទុក េដម្បីកត់បន�យតៃម�េយាងៃនទំនិញ

របស់ឯកត បេង�តសច់្របាក់ (្រក�មៃនឯកតបេង�តសច់្របាក់) េហយបនា� ប់មកេដម្បីកត់បន�យ                  

តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�ដៃទេទៀតេនក�ុងឯកតបេង�តសច់្របាក់ (្រក�មៃនឯកតបេង�តសច់្របាក់) េល                

មូលដ� នសមាមា្រត។ 

ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� ែដលទទួលស� ល់ក�ុងេពលកន�ងផុតេទ ្រត�វបានប៉ាន់្របមាណរល់

ករយិបរេិច�ទៃនកររយករណ៍ ថាេតមានស�� ណណាមួយែដលករខតបង់បានថយចុះ ឬែលងមានករ

ខតបង់តេទេទៀត ។ ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វកត់្រតប��� សមកវញិ ្របសិនេបមានករ                  

ែ្រប្រប�លតៃម�ប៉ាន់្របមាណែដលេ្រប្របាស់េដម្បកំីណត់តៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបាន ។ ករខតបង់

េលឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វបានកត់្រតប��� សមកវញិ ្រតឹមក្រមិតមួយែដលមិនេធ�ឲ្យតៃម�េយាងរបស់្រទព្យ

សកម�េនះ េលសពីតៃម�េយាងដករលំស់ ែដល្រត�វកំណត់ក�ុងករណីពំុមានករទទួលស� ល់ករខតបង់េល

ឱនភាពៃនតៃម� ។  

(ទ) ពន�េល្របាក់ចំេណញ 

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញរួមមានពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ និងពន�ពន្យោរ ។ ពន�េល្របាក់

ចំេណញ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ ឬខត េលកែលងែតពន�េនះទក់ទងេទនឹងធាតុែដល្រត�វ

ទទួលស� ល់េដយផា� ល់េនក�ុងមូលធន ឬចំណូលលម�ិតេផ្សង  ៗ។  

ពន�្របចំឆា�  ំ

ពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ រួមមានពន�ែដល្រត�វបង់ឬទទួល េល្របាក់ចំេណញជាប់ពន�្របចំឆា� ំ េដយ

េ្របអ្រតពន�ែដលបានអនុម័ត ឬបានអនុម័តមួយភាគធំេនកលបរេិច�ទតរងតុល្យករ និងនិយ័តភាព

ទំងឡាយេទេលពន�្រត�វបង់ពីឆា� ំមុន  ៗ។  

ពន�ពន្យោរ 

ពន�ពន្យោរ្រត�វបានទទួលស� ល់េដយែផ�កេលភាពលេម��ងបេណា� ះអសន� រវងតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� 

និងបំណុល េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ និងតៃម�េយាងស្រមាប់ករគិតពន� ។  
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3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ទ) ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

ពន�ពន្យោរ (ត) 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� ្រត�វទទួលស� ល់ចំេពះករខតបង់ពន�មិនទន់បានេ្រប្របាស់ និងភាពលេម��ងប

េណា� ះអសន�ែដលអចកត់កងបាន ្រតឹមក្រមិតែដល្របាក់ចំេណញជាប់ពន�នាេពលអនាគត អចេ្រប

្របាស់ស្រមាប់កត់កងជាមួយភាពលេម��ងបេណា� ះអសន�េនាះបាន ។ ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�្រត�វបាន

្រត�តពិនិត្យេនេរៀងរល់កលបរេិច�ទរយករណ៍ និង្រត�វបានកត់បន�យក�ុងករណីមិនអចេ្រប្របាស់នូវ

អត�្របេយាជន៍ពន�ទំងេនាះបាន ។ ករកត់បន�យេនាះ្រត�វកត់្រតប��� សមកវញិេនេពលែដល្របាក់

ចំេណញជាប់ពន�នាេពលអនាគតមានលក�ណៈ្របេសរេឡង ។ 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�្រត�វវស់ែវងតមអ្រតពន� ែដលរពឹំងថានឹង្រត�វេ្របចំេពះភាពលេម��ងបេណា� ះ

អសន�េនេពលែដលវអចេ្រប្របាស់បាន ឬកត់កងបាន េដយេ្របអ្រតពន�េនកលបរេិច�ទរយករណ៍។  

ករវស់ែវងពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�ឆ�ុះប�� ំងនូវពន�ែដល្រក�មហុ៊នរពឹំងថាអចេ្រប្របាស់បាន ឬអច

កត់កងបាននូវតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� និងបំណុល ។  

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� និងពន�ពន្យោរជាបំណុល អចកត់កងបានែតក�ុងករណីវបានបំេពញលក�ខណ�

ជាក់លក់ណាមួយ ។  

4. ករប�ូររបិូយប័ណ� ពីដុល� រអេមរកិេទជា្របាក់េរៀល 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ្រត�វបានបង� ញជា្របាក់េរៀល ។ ករប�ូររូបិយប័ណ�ពីដុល� រអេមរកិេទ្របាក់េរៀល 

្រត�វេធ�េឡងស្រមាប់ជាករបង� ញបុ៉េណា� ះ ។  

្រទព្យសកម� និងបំណុល្រត�វបានប�ូរតមអ្រត កលបរេិច�ទៃនរយករណ៍ ។ េដមទុន និងគណនីប្រម�ង

្រត�វបានប�ូរតមអ្រត្របវត�ិស�ស� ។ របាយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលំហូរទឹក្របាក់្រត�វបានប�ូរេទជា

្របាក់ដុល� រអេមរកិ េដយេ្រប្របាស់អ្រតមធ្យមេនក�ុងករយិបរេិច�ទ ។ ភាពលេម��ងែដលេកតេឡងពី

ករប�ូររូបិយប័ណ� ្រត�វកត់្រតជា “លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់” េនក�ុងរបាយករណ៍ចំណូលលម�ិត ។ 
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4. ករប�ូររបិូយប័ណ� ពីដុល� រអេមរកិេទជា្របាក់េរៀល (ត) 

្រក�មហុ៊នេ្រប្របាស់អ្រតប�ូររបិូយប័ណ�ដូចខងេ្រកម៖ 

  អ្រតចុងករយិបរេិច�ទ អ្រតមធ្យម 

30 មិថុនា 2019 1 ដុល� រអេមរកិ = 4,066 េរៀល 4,034 េរៀល 

31 ធ�ូ 2018 1 ដុល� រអេមរកិ = 4,018 េរៀល 4,044 េរៀល 

30 មិថុនា 2018 1 ដុល� រអេមរកិ = 4,063 េរៀល 4,032 េរៀល 

1 មករ 2018 1 ដុល� រអេមរកិ = 4,037 េរៀល មិនេ្រប 
       

ករប�ូររូបិយប័ណ�េនះ មិនអចបក�សយជាតំណាងថា ្របាក់េរៀល បានប�ូរ គួរបានប�ូរ ឬគួរប�ូរេនេពល

អនាគត េទជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ តមអ្រតេនះ ឬអ្រតេផ្សងេទៀតេឡយ។  

5. កត� សខំន់ៗតមរដូវកល 

អជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊នគឺផ�ល់េសវឥណទន និងេសវហិរ��វត�ុពក់ព័ន� ។  ពំុមានកត� សំខន់ៗ

តមរដូវកលែដលពក់ព័ន�នឹងអជីវកម�េនះេទ ។ 

6. សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
 
  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 គណនីចរន�  391,663,712 96,326,540 211,274,699 52,582,055 

 ្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន (ក) 14,084,660 3,464,009 12,000,000 2,986,561 

 ្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� (ខ) 131,911,476 32,442,567 94,248,047 23,456,458 
           

     537,659,848 132,233,116 317,522,746 79,025,074 
         



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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6. សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (ត) 

(ក) ្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន 

្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន្រត�វបានរក្សោទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយអនុេលមេទតម្របកស

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ ធ7-07-163 ស�ីពីអជា� ប័ណ�ៃន្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុទទួល្របាក់បេ��

ពីសធារណជន ចំនួន 10% ៃនេដមទុនចុះប�� ី ។  

្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុននឹង្រត�វបង�ិលឲ្យ្រក�មហុ៊នវញិ េនេពលែដល្រក�មហុ៊នស�័្រគចិត�ប�� ប់    

អជីវកម�របស់ខ�ួន េហយមិនមានេនសល់្របាក់បេ��របស់អតិថិជន ។ ្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុនរក្សោ

ទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទទួលបានករ្របាក់តមអ្រត 3% ក�ុងមួយឆា� ំ (ឆា� ំ2018៖ 3% ក�ុងមួយឆា� ំ) ។  

(ខ) ្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� 

្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� គឺជា្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា ែដល្រត�វបានគណនាតមអ្រត 8% ៃន្របាក់

បេ��របស់អតិថិជន េដយអនុេលមេទតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ ធ7-07-163 ស�ីពី

អជា� ប័ណ�ៃន្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុទទួល្របាក់បេ��ពីសធារណជន ។  

្របាក់បេ��េនះែ្រប្រប�លតមក្រមិតៃន្របាក់បេ��របស់អតិថិជន ។ ្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច�ពំុទទួលបានករ

្របាក់េនាះេទ ។  

7. សមតុល្យេនធនាគារនានា - សទុ� 
 
  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 គណនីចរន�  55,285,888 13,597,120 41,057,816 10,218,471 

 គណនីសន្ស ំ  62,757,661 15,144,422 68,185,482 16,970,006 
           

     118,043,549 29,031,861 108,150,865 26,916,592 

 ដក: ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម�  (1,180,435) (290,319) (1,092,433) (271,885) 
           

     116,863,114 28,741,543 108,150,865 26,916,592 
         



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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7. សមតុល្យេនធនាគារនានា - សទុ� 

្របាក់បេ��េនធនាគារនានា ្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 
 
  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

(ក) តមកលកំណត់: 

 តិចជាង 1 ឆា�  ំ  116,863,114 28,741,543 108,150,865 26,916,592 
         
(ខ) តមអ្រតករ្របាក់ (ក�ុងមួយឆា� ំ)៖ 

  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ018 
 
 គណនីចរន� 0%-1.75% 0%-1.75% 

 គណនីសន្ំស 0%-2.00% 0%-2.00% 
         

8. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន – សទុ� 
 

 នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019  នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 

 ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4) 

ឥណទន្រក�ម៖         

មានកលកំណត់  25,155,305  6,186,745  36,427,565  9,066,094 

ចុងវគ� 231,551,011  56,948,109  151,811,520  37,782,857 

ឥណទនឯកត�ជន៖        

មានកលកំណត់  2,017,346,208  496,150,076  1,540,976,788  383,518,364 

ចុងវគ�  245,755,031  60,441,473  211,849,035  52,724,996 

ឥណទនបុគ�លិក 19,926,938  4,900,870  17,691,324  4,403,018 
        

 2,539,734,493  624,627,273  1,958,756,232  487,495,329 

ឥណទនដុល 2,539,734,493  624,627,273  1,958,756,232  487,495,329 

ករ្របាក់ទទួលបាន  22,312,538  6,278,777  20,760,093  5,166,773 

កៃ្រមេរៀបចំឯកសរ (40,267,716)  (9,903,521)  (32,925,499)  (8,194,500) 

        
 2,521,779,315  621,002,529  1,946,590,826  484,467,602 

        សំវធិានធន េលឥណទនផ�ល់ដល់

អតិថិជន (40,072,938)  (9,855,617)  (30,080,465)  (7,486,427) 
        

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន- សុទ� 2,481,706,377   610,355,725  1,914,009,982  476,358,881 
 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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8. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន – សទុ� (ត) 

 ករែ្រប្រប�លដុលេលសំវធិានធនមានដូចខងេ្រកម៖ 

    ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ   ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ)   (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 

          

េដមករយិបរេិច�ទ  35,040,932 8,727,505 27,575,316 6,893,829 30,080,465 7,486,427 22,714,400 5,626,554 

សំវធិានធនក�ុងករយិបរេិច�ទ  4,562,876 1,122,202 3,480,401 856,609 9,438,757 2,321,386 8,487,139 2,088,885 

តំហយក�ុង្រគា  - - - - - - - - 

លុបេចញ  - - - - - - - - 

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់  - (109,470) - (106,895) - (88,378) - (36,006) 

ចុងករយិបរេិច�ទ  40,072,938 9,855,617 31,280,629 7,698,899 40,072,938 9,855,617 31,280,629 7,698,899 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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8. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន – សទុ� (ត) 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖   
 
  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

(ក) តមកលកំណត់: 

 តិចជាង 1ឆា�  ំ  947,642,840 233,065,135 756,982,193 188,397,758 

 េលសពី 1ឆា� ំនិងតិចជាង 3 ឆា�  ំ  1,150,292,867 282,905,280 884,904,882 220,235,162 

 េលសពី 3 ឆា� ំ និងតិចជាង 5 ឆា�  ំ  422,755,290 103,973,264 298,261,988 74,231,455 

 េលសពី 5 ឆា�  ំ  19,043,496 4,683,595 18,607,170 4,630,953 
           

     2,539,734,493 624,627,273 1,958,756,232 487,495,329 
         
(ខ) តមែផ�កេសដ�កិច�: 

 វស័ិយជំនួញ និងពណិជ�កម�  410,963,850 101,073,254 324,788,234 80,833,309 

 វស័ិយេសវកម�  390,281,841 95,986,680 278,768,720 69,379,970 

 វស័ិយដឹកជ��ូ ន  12,055,221 2,964,885 8,615,126 2,144,133 

 វស័ិយកសិកម�  823,890,764 202,629,307 710,998,374 176,953,304 

 វស័ិយសំណង់  84,450,611 20,769,949 60,072,943 14,950,956 

 វស័ិយេផ្សង  ៗ  818,092,206 201,203,198 575,512,835 143,233,657 
           

     2,539,734,493 624,627,273 1,958,756,232 487,495,329 
         
(គ) តម្របេភទរបិូយប័ណ�: 

 ្របាក់េរៀល  517,791,438 127,346,640 376,639,934 93,738,162 

 ដុល� រអេមរកិ  1,867,422,284 459,277,492 1,468,871,736 365,572,856 

 ៃថបាត   154,520,771 38,003,141 113,244,562 28,184,311 
           

     2,539,734,493 624,627,273 1,958,756,232 487,495,329 
         
(ឃ) តមនិវសនដ� ន: 

 និវសនជន  2,539,734,493 624,627,273 1,958,756,232 487,495,329 
         

(ង) តមទំនាក់ទំនងសម�័ន�ញាតិ: 

 អតិថិជនខងេ្រក  2,519,807,555 619,726,403 1,941,064,908 483,092,311 

 ឥណទនបុគ�លិក  19,926,938 4,900,870 17,691,324 4,403,018 
           

     2,539,734,493 624,627,273 1,958,756,232 487,495,329 
         



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 
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8. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន – សទុ� (ត) 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ (ត)  
 
  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

(ច) តមទំហំឥណទន: 

 ឥណទនមិនធំ  - - - - 
         

“ឥណទនធំ” ្រត�វបានកំណត់េ្រកម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គឺជាចំនួនសរុបៃនឥណទន               

ផ�ល់ដល់អតិថិជនជាមួយអត�គាហកែតមួយែដលមានចំនួន្របាក់េលសពី10% ៃនមូលធនផា� ល់សុទ�របស់

្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ��វត�ុ ។ ឥណទនែដលមានចំនួន្របាក់ធំសំេដដល់ចំនួន្របាក់ខ�ស់បំផុតៃន   

សមតុល្យឥណទន ឬករសន្យោតមហត�េលខ និងចំនួន្របាក់ៃនឥណទន ឬករសន្យោតមហត�េលខ

ែដលបានអនុ�� ត ។  

(ឆ) តមអ្រតករ្របាក់ (្របចំឆា� )ំ: 
 
  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 
 
 ឥណទនបុគ�លិក 1.00% 1.00% 

 ឥណទនដល់អតិថិជនខងេ្រក 1.20% – 1.50% 1.20% – 1.50% 
      

9.  ្រទព្យ និងបរកិ� រ 

ក�ុងករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 ្រក�មហុ៊នបានទិញ្រទព្យ និងបរកិ� រ ែដលមាន

ចំនួនទឹក្របាក់ 4,237,975 ពន់េរៀល និងចំណាយដករលំស់ ែដលមានចំនួនទឹក្របាក់ 2,050,355 ពន់េរៀល 

្រត�វបានដកេចញពីចំេណញ ឬខត។ បែន�មេលេនះ ្រក�មហុ៊នបានលក់េចញ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រែដល

បានដករលំស់េពញេលញ ែដលមានៃថ�េដមសរុបចំនួន 155,045 ពន់េរៀល ។  

10.  ្រទព្យសកម�អរបីូ 

ក�ុងករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 ្រក�មហុ៊នបានទិញ្រទព្យសកម�អរបីូ ែដលមាន

ចំនួនទឹក្របាក់ 238,576 ពន់េរៀល និងចំណាយដករលំស់ ែដលមានចំនួនទឹក្របាក់ 172,377 ពន់េរៀល             

្រត�វបានដកេចញពីចំេណញ ឬខត ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 
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11. សទិ�ិក�ងុករេ្រប្របាស្់រទព្យសកម� 
 
  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 សិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� 18,402,427 4,525,929 18,384,941 4,575,645 
         

្រក�មហុ៊នជួលអគារករយិាល័យស្រមាប់្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួន ។ ព័ត៌មានអំពីករជួល ែដល្រក�មហុ៊នជា

អ�កជួល្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖  
 

 ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹម 

 ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

   (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 

សិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម�     

     

នាៃថ�ទី1 ែខមករ 18,384,941   4,575,645   18,473,235   4,575,981  

បែន�ម  2,580,734   634,711   1,628,339   403,854  

រលំស់ (2,650,195)  (656,965)  (2,314,246)  (573,970) 

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់  86,947   26,442  - - 

នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា  4,525,927 17,787,329 17,787,328 4,377,880 

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 
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11. សទិ�ិក�ងុករេ្រប្របាស្់រទព្យសកម� (ត) 
 

 ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ គិត្រតឹម 

 ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

   (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 

     
នាៃថ�ទី1 ែខមីនា  18,654,280   6,177,344   17,328,445   4,575,981  

បែន�ម  1,100,480   270,654   1,628,339   403,854  

រលំស់  (1,352,333)  (1,862,989)  (1,169,456)  (573,970) 

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់ - - - - 

នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា  18,402,427 4,525,929 17,787,328 4,377,880 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 
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12. ពន�េល្របាក់ចំេណញ 

(ក) អ្រតពន�តមច្បោប់ 

អនុេលមតមច្បោប់ស�ីពីពន�ដរ ្រក�មហុ៊នមានកតព�កិច�បង់ពន�េល្របាក់ចំេណញ 20% ៃន្របាក់ចំេណញជាប់ពន� ។  

(ខ) បំណុលពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា�  ំ
  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ3ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ3ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ)   (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 

          

េដមករយិបរេិច�ទ  7,006,629 1,743,810 5,992,542  1,484,405  20,523,933 5,107,997 13,836,836 3,427,505 

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា�  ំ 9,939,931 2,464,039 6,449,770  1,599,645  18,506,001   4,551,403  12,442,312 3,062,346 

ពន�្របាក់ចំេណញែដលបានទូទត់  (1,667,071)  (413,255) (1,412,403)  (350,297) (23,750,445)  (5,841,231) (15,249,239) (3,753,197) 

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់  -  (36,727) -  (19,033) - (60,302) - (21,934) 

ចុងករយិបរេិច�ទ 15,279,489 3,757,867 11,029,909 2,714,720 15,279,489 3,757,867 11,029,909 2,714,720 

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 
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12. ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

(គ) ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�សុទ� 

 ករែ្រប្រប�លគណនីពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� ក�ុងករយិបរេិច�ទ្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖ 

  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ3ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ3ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 
  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ)   (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 
          

េដមករយិបរេិច�ទ  8,018,317 1,997,091  4,988,150  1,247,039  7,581,894 1,886,982 4,404,378 1,091,003 

កត់្រតជាបន�ុកក�ុងចំេណញ ឬខត  1,189,604 292,574 1,153,621 283,933 1,626,027 399,909 1,737,392 427,613 

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់  - (25,051) - (19,337) - (22,277) - (6,981) 

ចុងករយិបរេិច�ទ 9,207,921 2,264,614 6,141,771 1,511,635 9,207,921 2,264,614 6,141,770 1,511,635 

 

 

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 
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12. ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

(គ) ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�សុទ� (ត) 

 ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�/បំណុល ្រត�វមានដូចខងេ្រកម៖ 

  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 

      

សំវធិានធន  8,499,838 2,090,467 5,421,807 1,334,435 

ដករលំស់  209,864 51,614 204,021 50,214 

ពន�ពន្យោរេល្របាក់ចំណូល  498,220 122,533 515,943 126,986 

 9,207,921 2,264,614 6,141,771 1,511,635 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 
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12. ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

(ឃ) ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ 
  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ3ែខ គិត

្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019            

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ3ែខ គិត

្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018            

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ6ែខ គិត

្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019            

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ6ែខ គិត

្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018            
  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ)   (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 
          
ពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា�  ំ  9,939,931  2,464,039 6,449,770  1,599,645 18,506,001 4,587,507 12,442,310 3,085,891 

ពន�ពន្យោរ  (1,189,605) (294,895) (1,153,621) (286,116) (1,626,028) (403,081) (1,737,392) (430,901) 

 8,750,326  2,169,144 5,296,149 1,313,529 16,879,973 4,184,426 10,704,918 2,654,990 

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 
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13. ្របាក់បេ�� ពីអតិថិជន 
 
 នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019   នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 

 ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4) 

        
្របាក់បេ��សន្ំស 174,642,850  42,952,005  99,881,780  24,858,582 

្របាក់បេ��មានកលកំណត់ 1,237,553,396  304,366,304  835,202,484  207,865,227 

 1,412,196,246  347,318,309  935,084,264  232,723,809 

ករ្របាក់្រត�វបង់ 24,652,033  6,062,970  16,821,662  4,186,576 

 1,436,848,279  353,381,279  951,905,926  236,910,385 

្របាក់បេ��ពីអតិថិជន្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 

 នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019  នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 

 ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4) 

         

(ក) តមកលកំណត់៖         

 រយៈេពល 1ែខ  238,714,236  58,709,847  135,038,615  33,607,416 

 2 េទ 3 ែខ 223,236,542  54,903,232  129,151,565  32,143,247 

 4 េទ 12 ែខ 677,408,321  166,603,129  500,800,338  124,639,209 

 េលសពី 12ែខ 272,837,147  67,102,101  170,093,746  42,332,937 

  1,412,196,246  347,318,309  935,084,264  232,722,809 

 

(ខ) តមអ្រតករ្របាក់ (ក�ុងមួយឆា� ំ)       
         

 ្របាក់បេ��សន្ស ំ 1% – 5.00%  5.00% 

 ្របាក់បេ��មានកលកំណត់ 3.00% – 9.00%  3.25% – 12.00% 

     



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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14. សវិំធានធនេលអត�្របេយាជន៍បុគ�លកិ 
 
  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
 
 សំណងអតីតភាពករងរ  2,657,036 653,477 4,323,740 1,076,093 
         

តរងេនះបង� ញពីសំវធិានធនស្រមាប់សំណងអតីតភាពករងរ អនុេលមតម្របកសេលខ 443 េចញ 

េដយ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ េនៃថ�ទី21 ែខក��  ឆា� ំ2018 និងេធ�វេិសធនកម�បន�

បនា� ប់តមសរចរណ៍ែណនំាេលខ 042/19 ចុះៃថ�ទី22 ែខមីនា ឆា� ំ2019 ។ 

15. ្របាក់កម�ី 
 

  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2018 
  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  
    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 
      

្របាក់កម�ី (*)  1,246,103,086 306,469,032 1,085,859,000 270,248,631 

ករ្របាក់្រត�វបង់  13,559,373 3,334,819 11,044,200 2,748,681 

 1,259,662,459 309,803,851 1,096,903,200 272,997,312 

(*) រមួប��ូ លអនុបំណុលចំនួន 78,06 បី៊លនេរៀល (សមមូលនឹង 19,20 លនដុល� រអេមរកិ) (ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ 

ឆា� ំ2018៖ 83,57 បី៊លនេរៀល សមមូលនឹង 20,8 លនដុល� រអេមរកិ) ែដលអនុម័តេដយធនាគារជាតិៃន                    

កម�ុជា ។  

្រក�មហុ៊នបានចុះកិច�្រពមេ្រព�ងកម�ជីាមួយមា� ស់កម�ីេផ្សងៗជាេ្រចន។ ករបង់សង្របាក់េដម និងករ្របាក់

្រត�វបានេធ�េឡងជា្របចំែខ ្របចំ្រតីមាស ្របចំឆមាស ឬ្របចំឆា� ំ អ�ស័យតមតរងកលវភិាគសង

្របាក់ ស្រមាប់កិច�សន្យោកម�ីនីមួយ  ៗ។ 

 

  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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15. ្របាក់កម� ី(ត) 

បែ្រមប្រម�លដុលៃន្របាក់កម�ីក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទ មានដូចខងេ្រកម៖  

   ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 
  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ)   (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 
          

េដមករយិបរេិច�ទ  1,174,646,553 292,564,521 946,495,163 236,623,791 1,096,903,200  272,997,312 833,017,792 206,345,750 

្របាក់កម�ីបែន�ម  162,552,779 40,044,206 219,549,222  54,120,597 306,742,06 76,039,182  366,601,002 90,922,868 

ចំណាយករ្របាក់បង�រ  13,559,373 3,340,296 11,044,200 2,722,482 13,559,373 3,334,819 11,044,200 2,718,238 

ទឹក្របាក់បង់សងក�ុង្រគា  (91,096,246) (22,441,184) (144,872,493) (35,712,200) (157,542,176) (39,053,588) (178,446,902) (44,257,664) 

លេម��ងអ្រតប�ូរ្របាក់  - 3,703,988) - (3,701,977) - (3,513,874) - (1,676,499) 

ចុងករយិបរេិច�ទ 1,259,662,459 309,803,851 1,032,216,092 254,052,693 1,259,662,459 309,803,851 1,032,216,092 254,052,693 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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16. មូលប្រតបំណុល 

េនៃថ�ទី18 ែខឧសភា ឆា� ំ2018 ភាគទុនិករបស់្រក�មហុ៊នបានសេ្រមចអនុម័តឲ្យ្រក�មហុ៊នេបាះផ្សោយមូល          

ប្រតបំណុល ស្រមាប់ជា្របភពទុនបែន�មេល្របភពទុនពីមា� ស់កម�ីក�ុង�ស�ក និងេ្រក្របេទស។ សំេណ សំុ

្រត�វបានអនុម័តេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេនៃថ�ទី22 ែខកុម�ៈ ឆា� ំ2019។ ្រក�មហុ៊នទទួលបានករអនុម័ត

េលករេបាះផ្សោយមូលប្រតបំណុលជាសធារណៈពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងគណៈកម�ករមូលប្រតៃន

កម�ុជា េនៃថ�ទី22 ែខកុម�ៈ ឆា� ំ2019 និងៃថ�ទី22 ែខេមស ឆា� 2ំ019 េរៀងគា�  ។ ទីផ្សោរមូលប្រតកម�ុជា បាន                 

អនុម័តេលករេបាះផ្សោយលក់មូលប្រតបំណុលេនៃថ�ទី7 ែខឧសភា ឆា� ំ2019 ។  

្រក�មហុ៊នបានេបាះផ្សោយលក់មូលប្រតបំណុលេនៃថ�ទី26 ែខេមស ឆា� ំ2019 ែដលមានចំនួនជាទឹក្របាក់

80,000,000 ពន់េរៀល រយៈេពល 3ឆា� ំ ។ មូលប្រតបំណុលេនះ្រត�វបានែបងែចកជាពីរ្របេភទ គឺមូលប្រត

បំណុលែដលគា� នករករពរហនិភ័យអ្រតប�ូរ្របាក់ និងមូលប្រតបំណុលែដលមានករករពរហនិភ័យ 

អ្រតប�ូរ្របាក់ ែដលមានអ្រតគូបុ៉ង 9% និង 8% ក�ុងមួយឆា� ំ ។  

17. បំណុលភតិសន្យោ 

 ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

     

តៃម�បច�ុប្បន�ៃនបំណុលភតិសន្យោ      

ចរន� 4,399,330 1,081,980  3,593,376 894,320 

មិនែមនចរន� 12,810,894 3,135,980 13,297,818 3,309,561 

 17,150,224 4,217,960 16,891,194 4,203,881 

     

តិចជាង 1ឆា�  ំ 5,752,567 1,414,798 5,905,773 1,469,829 

1ឆា� ំ េទ 5ឆា�  ំ 12,774,883 3,141,880 14,586,239 3,630,224 

េលសពី 5ឆា�  ំ 4,400,144 1,082,180 3,927,173 977,395 

សរបុបំណុលភតិសន្យោែដលមិនបាន

េធ�អប្បហរ 17,150,224 4,217,960 16,891,194 4,203,881 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី
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17. បំណុលភតិសន្យោ (ត) 

ទឹក្របាក់ទទួលស� ល់ក�ុងចំេណញ - ខត ក�ុងករយិបរេិច�ទ មានដូចខងេ្រកម៖  

 

 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 
  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 
      
ករ្របាក់េលបំណុលភតិសន្យោ  680,944 168,801 627,654 155,206 

 
 

 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ  

ប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ  

ប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 
  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 
      
ករ្របាក់េលបំណុលភតិសន្យោ  346,372 85,863 314,579 77,789 

ទឹក្របាក់ទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់ ក�ុងករយិបរេិច�ទមានដូចខងេ្រកម៖ 

 

 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 
  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  

    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 
      

សរបុទឹក្របាក់បានបង់ដំណាច់ភតិសន្យោ  2,727,612 676,156 2,292,570  566,906 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 
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18. េដមទុន 

ពំុមានករផា� ស់ប�ូរភាគទុនិក និងរចនាសម�ន័�ភាគទុនិក េនក�ុងករយិបរេិច�ទេទ។ រចនាសម�័ន�េដមទុន និង

េដមទុនចុះប�� ី ្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖  
 

  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019  នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ018 
  % សិទ� ិ

កន់កប់ 
 ចំនួន 

ភាគហុ៊ន 
 ទឹក្របាក់ 

ពន់េរៀល  
% សិទ� ិ

កន់កប់ 
 ចំនួន 

ភាគហុ៊ន 
 ទឹក្របាក់ 

ពន់េរៀល 
             

LOLC Private Limited  96.97%  1,365,792  136,579,200  96.97%  1,163,642  116,364,200 
TPC-ESOP Co., Ltd.  3.03%  42,674  4,267,400  3.03%  36,358  3,635,800 

   100.00%  1,408,466  140,846,600  100.00%  1,200,000  120,000,000 

សមមូលដុល� រអេមរកិ - កំណត់សំគាល់ 4  34,872,051       29,704,327  

19.  េដមទុនបែន�ម (ត) 

េនៃថ�ទី22 ែខកុម�ៈ ឆា� ំ2019 ្រក�មហុ៊នបានេផ�រេដមទុនបែន�មចំនួន 20,846,600 ពន់េរៀលេទក�ុងេដមទុន           

ចុះប�� ី ។  

េនៃថ�ទី3 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានអនុម័តបេង�នេដមទុនចុះប�� ីដល់182,612,000 ពន់

េរៀល តមរយៈករដក់េដមទុនបែន�មពីមា� ស់ភាគទុនិក LOLC Private Limited និង TPC-ESOP Co., Ltd., 

ែដលមានចំនួនទឹក្របាក់ 40,500,000 ពន់េរៀល និង 1,265,400 ពន់េរៀល េរៀងគា�  ។  

ក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទ ្រក�មហុ៊នបានទទួលទឹក្របាក់បេង�នេដមទុនពីភាគទុនិក LOLC Private Limited និង 

TPC-ESOP Co., Ltd. ែដលមានចំនួន 20,375,000 ពន់េរៀល និង 1,265,400 ពន់េរៀល េរៀងគា�  ។ បែន�មេល

េនះ េនៃថ�ទី08 ែខកក�ដ ឆា� ំ2019 ្រក�មហុ៊នបានទទួលទឹក្របាក់ែដលេនសល់េលករដក់េដមទុនបែន�មពី

ភាគទុនិក LOLC Private Limited ែដលមានចំនួនទឹក្របាក់ 20,375,000 ពន់េរៀល ។ គិត្រតឹមករយិបរេិច�ទៃន

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ ្រក�មហុ៊នកំពុងរងចំករអនុម័តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងករតម�ល់ទុក              

លក�ន�ិកៈែដលបានេធ�វេិសធនកម�រួច េន្រកសួងពណិជ�កម� ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី
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20. ទុនប្រម�ងទូេទ និងទុនប្រម�ងតមបទប្ប��តិ� 

(ក) ទុនប្រម�ងទូេទ 

្រក�មហុ៊នបានេផ�រ្របាក់ចំេណញរក្សោទុកចំនួន 103,246,706,000 េរៀល េទគណនីទុនប្រម�ងទូេទ ែដល

្រត�វបានអនុម័តេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនៃថ�ទី5 ែខក��  ឆា� ំ2018។  

(ខ) ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��តិ� 

េនះបង� ញពីទុនប្រម�ងែដល្រក�មហុ៊នេផ�រពី្របាក់ចំេណញរក្សោទុក េដម្បអីនុេលមតម្របករ 73 ៃន

្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលខ ធ7-017-344 ចុះៃថ�ទី1 ែខធ�ូ ឆា� ំ2017។  

ក�ុងករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 ្រក�មហុ៊នបានេផ�រ្របាក់ចំេណញរក្សោទុកចំនួន 

10,960,576,620 េរៀល េទគណនីទុនប្រម�ងតមបទប្ប��តិ�។  

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 
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21. ចំណូលករ្របាក់ 

ចំណូលករ្របាក់ទទួលបានពី្របភព ដូចខងេ្រកម៖  

   ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ គិត្រតឹម  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹម 

   ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019  ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018  ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019  ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

   ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

     (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)  

        (មិនបានពិនិត្យ)  (មិនបានពិនិត្យ)      (មិនបានពិនិត្យ)  (មិនបានពិនិត្យ) 

ចំណូលករ្របាក់                  

ឥណទនេទអតិថិជន    113,447,210  28,122,759  79,848,207  19,803,623  211,241,836  52,365,354   148,948,940   36,941,702 
្របាក់តម�ល់េនធនាគារ   423,267  104,925  236,507  58,657  667,313  165,422  464,560  115,218 

   113,870,477  28,227,684  80,084,714  19,862,280  211,909,149  52,530,776  149,413,500  37,056,920 

ចំណាយករ្របាក់                  

្របាក់បេ��របស់អតិថិជន    22,400,969   5,553,041   8,964,541   2,223,348  40,200,421  9,965,399  15,875,603  3,937,402 

្របាក់កម�ី   32,534,417  8,065,051  15,078,478  3,739,702  49,861,757  12,360,377  39,808,506  9,873,141 

មូលប័្រតបំណុល   1,210,954  300,187  -  -  1,210,954  300,187  -  - 

បំណុលភតិសន្យោ    346,372   85,864   314,579   78,021  680,944  168,801  627,654  155,668 

   56,492,712  14,004,143  24,357,598  6,041,071  91,954,076  22,794,764  56,311,763  13,966,211  

ចំណូលករ្របាក់សុទ�   57,377,765  14,223,542  55,727,116  13,821,209  119,955,073  29,736,012  93,101,737  23,090,709 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 
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22. ចំណាយេលបុគ�លកិ 
 

  ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ)   (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 

          

្របាក់េបៀវត្ស និង្របាក់ឈ�ួល  21,901,457 5,429,216  16,285,823    4,039,143  41,100,264   10,188,464   31,251,370  7,750,836 

អត�្របេយាជន៍រយៈេពលខ�ីេផ្សងេទៀត   2,069,743  513,075    1,882,738  466,949  4,204,582    1,042,286  3,939,350    977,021 

 23,971,200  5,942,291 18,168,561 4,506,092 45,304,846 11,230,750 35,190,720 8,727,857 

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 
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23. ចំណាយទូេទ និងចំណាយរដ�បាល 
   ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ  

ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ 

ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2018 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ 

ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ  

ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ)   (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 

រលំស់សិទ�ិេលករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� 

(កំណត់សំគាល់  11) 

 

        

ចំណាយទីផ្សោរ   443,548   109,952   138,174   34,269   730,754 181,149 254,542 63,130 

ចំណាយេសវវជិា� ជីវៈ   928,869   230,260   668,358   165,763  1,403,959   348,031 1,240,497 307,663 

ចំណាយេលករជួសជុល និងែថទំ   142,495   35,324   75,304   18,677  217,511 53,919  129,000 31,994 

ចំណាយេលយានយន�   921,825   228,514   878,132   217,791   1,748,726 433,497 1,760,190   436,555 

ចំណាយផ�ត់ផ�ង់សមា� រករយិាល័យ   538,487   133,487   391,174   97,017   1,053,193 261,079 793,060 196,691 

ចំណាយទំនាក់ទំនង   382,777   94,888   305,541   75,779  743,987 184,429 606,994  150,544 

ចំណាយទឹកេភ�ង   384,241   95,251   341,611   84,725  756,759 187,595 644,815  159,924 

ចំណាយេលករជួល   615,234   152,512   365,266   90,592  1,587,286 393,477 960,183 238,141 

ចំណាយសន�ិសុខ   288,991   71,639   263,754   65,415  572,887 142,015 517,526 128,355 

ចំណាយធានារ៉ប់រង   1,042,867   258,519   334,851   83,048   1,860,760 461,269 549,218 136,215 

ចំណាយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល   170,078   42,161   128,451   31,858  339,243 84,096 239,600 59,425 

ចំណាយសម្ុបរសធម៌   55,779   13,827   41,240   10,228   90,105 22,336 62,691   15,548 

ចំណាយេផ្សង  ៗ   2,878,268   713,502   2,461,037   610,377  5,076,188 1,258,352 4,730,774 1,173,308 

  8,793,459 2,179,836 6,392,893 1,585,539 16,181,358 4,011,244 12,489,090 3,097,493 

         



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 
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24. សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល  
 
  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 
 កំណត់សំគាល់  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
    (មិនបានពិនិត្យ)   (មិនបានពិនិត្យ) 
 
 សច់្របាក់ក�ុងៃដ  42,811,561 10,529,159 46,418,245 11,424,623 

 សមតុល្យេនធនាគារជាតិ 

  ៃនកម�ុជា 6 118,043,548 29,031,862 41,145,209 10,126,805 

 សមតុល្យេនធនាគារនានា 7 391,663,478 96,326,482  101,929,397 25,087,225 
           

     552,518,587 135,887,503  189,492,851 46,638,653 
         
 

 

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 
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25. ្របតិបត�ិករជាមួយសម�័ន�ញាតិ និងសមតុល្យ 

   ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ  

ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ  

ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ  

ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ  

ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

    (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ)   (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 

(ក) កៃ្រមេសវដំណាច់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល  

កៃ្រមេសវស្រមាប់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល  170,078 41,301 128,452 31,184 339,243 83,434 239,600 58,971 

(ខ) គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ

េបៀវត្ស និងចំណាយអត�្របេយាជន៍ 

 រយៈេពលខ�ី  

 

1,578,995 386,609 356,332 83,884 2,133,589 524,739 1,341,205 330,102 

(គ) ចំណូលករ្របាក់ពីឥណទន  

ភាគទុនិក  4,073 989 5,675 1,383 8,120 1,997 9,203 2,265 

គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ  4,924 1,206 - - 6,500 1,599 - - 

  8,997 2,195 5,675 1,383 14,620 3,596 9,203 2,265 

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 

 76 

25. ្របតិបត�ិករជាមួយសម�័ន�ញាតិ និងសមតុល្យ (ត) 

(ឃ) កម�ីដល់ 
  នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019  នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 

 ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4) 

កម�ីដល់ភាគទុនិក        

សមតុល្យឥណទនែដលេនសល់ 127,404  31,334   136,647    34,009  

បង�រករ្របាក់ែដល្រត�វទទួល 127  31   182    45  

 127,531  31,365   136,829    34,054  

កម�ីដល់គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ        

សមតុល្យឥណទនែដលេនសល់ 148,444  36,509   -   -  

បង�រករ្របាក់ែដល្រត�វទទួល 148  37  -   -  

 148,593  36,545  -    -  
 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 
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25. ្របតិបត�ិករជាមួយសម�័ន�ញាតិ និងសមតុល្យ (ត) 

(ង) ្របាក់បេ��ពីសម�័ន�ញាតិ 
 

 នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019  នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ018 
 ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4) 

ភាគទុនិក៖         

សមតុល្យ្របាក់បេ�� 228,443  56,184 
 

294,793  73,368 

ចំណាយករ្របាក់បង�រ 3,467  853 
 

8,678  2,160 

 231,910  57,037  303,471  75,528 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល៖        

សមតុល្យ្របាក់បេ�� 551,012  135,517 
 

589,058  146,605 

ចំណាយករ្របាក់បង�រ 15,364  3,779 
 

15,670  3,900 

 566,376  139,296  604,728  150,505 

គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ        

សមតុល្យ្របាក់បេ�� 1,894,895  466,034 
 

2,513,161  625,476 

ចំណាយករ្របាក់បង�រ 7,729  1,901 
 

29,448  7,329 

 1,902,624  467,935  2,542,609  632,805 
        
 ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ប�� ប់  
 ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019  ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 

 ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  (មិនបានពិនិត្យ) 
   (កំណត់សំគាល់ 4)  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

      (កំណត់សំគាល់ 4) 
ចំណាយករ្របាក់េល្របាក់បេ��ពីសម�័ន�ញាតិ        
ភាគទុនិក  4,907  1,207  31,151  7,667 
្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 15,895  3,909  69,190  17,029 
គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ 43,117  10,604  159,420  39,237 

 63,919  15,720  259,761  63,933 

(ច) ្របតិបត�ិករជាមួយ្រក�មហុ៊ន េ្របាន ម៉ាសីុេនរ ី(េខមបូឌ) ឯ.ក  

 នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019  នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ018 

 ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 
   (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4) 
        

សមតុល្យ្របាក់បេ��  160,497  39,473  825,656  205,489 
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ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 
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26. យថាភាពេលពន� 

ពន�្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ករតមដនអេង�តេដយ្រក�មអជា� ធរជាេ្រចនែដលអចផ�ល់នូវ

លទ�ភាពតមច្បោប់ក�ុងករដក់ពិន័យ ដក់ទណ� កម� និងបង់ករ្របាក់ ។ ករអនុវត�ច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិពន� 

ចំេពះ្របតិបត�ិករជាេ្រចន្របេភទ អចនឹងមានករបក�សយខុសៗគា�  ។ 

ប�� ជាក់ែស�ងទំងេនះអចនឹងបេង�តឲ្យមានហនិភ័យពន�េនក�ុង ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាមានលក�ណៈ

ធ�ន់ធ�រជាងេនបណា� ្របេទសេផ្សង េៗទៀត ។ គណៈ្រគប់្រគងេជឿជាក់ថាខ�ួនបានផ�ល់្រគប់្រគាន់ស្រមាប់

បំណុលពន�ែផ�កេលករបក�សយតមច្បោប់ ។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី អជា� ធរអចនឹងមានករបក�សយ

ខុសគា�  េហយផលប៉ះពល់គិតចប់តំងពីេបកដំេណ រករ្រក�មហុ៊ន អចមានទំហំធំ ។  

27. ករពន្យលអំ់ពីករផា� សប់�ូរេទ សរហអក 

ដូចបានេរៀបរប់េនក�ុងកំណត់សំគាល់ 2(ក) េនះ គឺជារបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេលកដំបូងរបស់្រក�មហុ៊ន

ែដល្រត�វបានេរៀបចំ អនុេលមតមស�ង់ដរ សរទហអក ។  

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ ដូចមានេនក�ុងកំណត់សំគាល់ 3 ្រត�វបានអនុវត�ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ 

ហិរ��វត�ុ ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2019 ព័ត៌មានេ្រប�បេធៀបបង� ញេនក�ុង

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2018 និងក�ុងករេរៀបចំ

តរងតុល្យករស្រមាប់ សរហអក ជាេលកដំបូង គិតចប់ពីៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2018 (កលបរេិច�ទផា� ស់ប�ូរ

របស់្រក�មហុ៊ន) ។ 

ក�ុងករេរៀបចំតរងតុល្យករស្រមាប់ស�ង់ដរ សរហអក ជាេលកដំបូង ្រក�មហុ៊នបានែកត្រម�វតួេលខែដល

បានរយករណ៍កន�ងេទ េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុែដលបានេរៀបចំេឡងអនុេលមតម ស�ង់ដរ

គណេនយ្យកម�ុជា និងតមេគាលករណ៍ែណនំារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទក់ទងនឹងករេរៀបចំ និងករ

បង� ញរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ (ជារួមេហកត់ថា “GAAP”) ។ ករពន្យល់អំពីករផា� ស់ប�ូរពី GAAP បច�ុប្បន� 

េទ សរហអក មានផលប៉ះពល់ដល់តរងតុល្យករ លទ�ផលហិរ��វត�ុ និងលំហូរទឹក្របាក់របស់                

្រក�មហុ៊ន ដូចមានបង� ញេនក�ុងតរង និងកំណត់សំគាល់ខងេ្រកម ។  

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី
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27. ករពន្យលអំ់ពីករផា� សប់�ូរេទ សរហអក (ត) 

ករេផ��ងផា� ត់មូលធន 

  នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ018 ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ018 ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ018 

   ផលប៉ះពល់ៃនករផា� ស់ប�ូរ ផលប៉ះពល់ៃនករផា� ស់ប�ូរ ផលប៉ះពល់ៃនករផា� ស់ប�ូរ 

  GAAP េទ សរហអក សរហអក GAAP េទ សរហអក សរហអក GAAP េទ សរហអក សរហអក 

  ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

្រទព្យសកម�  

សច់្របាក់ក�ុងៃដ 18,201,556 - 18,201,556 46,418,245 - 46,418,245 49,019,393 - 49,019,393 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 62,103,582 464 62,104,046   109,081,400 394 109,081,794 317,522,406 340 317,522,746 

សមតុល្យេនធនាគារ - សុទ� 95,936,028 332,240 96,268,268 106,804,997 449,223 107,254,220 108,150,865  - 108,150,865 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន - សុទ� 1,283,839,747 (4,025,392) 1,279,814,355 1,613,301,865 (8,100,622) 1,605,201,243 1,928,675,767 (14,665,785) 1,914,009,982 

វនិិេយាគ  60,555 - 60,555 60,945 - 60,945 60,270 - 60,270 

្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត 23,979,172 (19,361,717) 4,617,456 34,540,947 (22,782,210) 11,758,737 44,105,879 (25,971,700) 18,134,179 

្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ 7,500,097 - 7,500,097 6,517,257 - 6,517,257 6,544,540 - 6,544,540 

្រទព្យសកម�អរបីូ 3,389,765 - 3,389,765 3,504,829 - 3,504,829 4,505,809 - 4,505,809 

សិទ�ិេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� - 18,473,235  18,473,235 - 17,787,328 17,787,328 - 18,384,941 18,384,941 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� 4,404,378 - 4,404,378 6,141,772 - 6,141,772 7,581,894 - 7,581,894 
                     

្រទព្យសកម�សរបុ 1,499,414,881 (4,581,170) 1,494,833,711 1,926,372,257 (12,645,886) 1,913,726,370 2,466,166,823 (22,252,204) 2,443,914,619 
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27. ករពន្យលអំ់ពីករផា� សប់�ូរេទ សរហអក (ត) 

ករេផ��ងផា� ត់មូលធន (ត) 

 
  នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2018 ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2018 ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 

   ផលប៉ះពល់ៃនករផា� ស់ប�ូរ ផលប៉ះពល់ៃនករផា� ស់ប�ូរ ផលប៉ះពល់ៃនករផា� ស់ប�ូរ 

  GAAP េទ សរហអក សរហអក GAAP េទ សរហអក សរហអក GAAP េទ សរហអក សរហអក 

  ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

 បំណុល  

្របាក់បេ��របស់ធនាគារ  

 និងស� ប័នហិរ��វត�ុនានា 42,003,796 (42,003,796) - 56,025,838 (56,025,838) - 76,466,224 (76,466,224) - 

្របាក់បេ��ពីអតិថិជន  322,595,429  48,141,168 370,736,597  489,771,891 64,903,300 554,675,191 858,618,040 93,287,886 951,905,926 

សំវធិានធនេលអត�្របេយាជន៍បុគ�លិក - - - - - - 4,323,740 - 4,323,740 

បំណុលេផ្សង  ៗ 38,400,976 (16,695,196.) 21,705,780 43,770,856 (19,921,662) 23,849,194 64,295,429 (28,687,563) 35,607,866  

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញបច�ុប្បន� 13,836,836 - 13,836,836 11,029,909 - 11,029,909 20,523,933 - 20,523,933 

្របាក់កម�ី  830,971,898 2,045,894 833,017,792 1,032,387,761 (171,669) 1,032,216,092 1,088,456,511 8,446,689 1,096,903,200 

មូលប្រតបំណុល - - - - - - - - - 

បំណុលភតិសន្យោ - 16,418,402 16,418,402 - 16,201,138 16,201,138 - 16,891,194 16,891,194 
                     

បំណុលសរបុ 1,247,808,935 7,906,472 1,255,715,407 1,632,986,256 4,985,269 1,637,971,524 2,112,683,877 13,471,982 2,126,155,859 
                     



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ019 
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27. ករពន្យលអំ់ពីករផា� សប់�ូរេទ សរហអក (ត) 

ករេផ��ងផា� ត់មូលធន (ត) 

  នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2018 ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2018 ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018 

   ផលប៉ះពល់ៃនករផា� ស់ប�ូរ ផលប៉ះពល់ៃនករផា� ស់ប�ូរ ផលប៉ះពល់ៃនករផា� ស់ប�ូរ 

  GAAP េទ សរហអក សរហអក GAAP េទ សរហអក សរហអក GAAP េទ សរហអក សរហអក 

  ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 
 
 មូលធន  

េដមទុន  71,684,100 - 71,684,100 120,000,000 - 120,000,000 120,000,000 - 120,000,000 

េដមទុនបែន�ម - - - - - - 20,846,600 - 20,846,600 

ទុនប្រម�ងទូេទ 7,168,410 - 7,168,410 7,168,410 - 7,168,410 110,415,116 - 110,415,116 

ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត� ិ - 4,632,244 4,632,244 - 2,695,982 2,695,982 - 8,384,769 8,384,769 

្របាក់ចំេណញរក្សោទុក 172,753,436 (17,119,886) 155,633,550 166,217,591 (20,327,137) 145,890,454 102,221,230 (44,108,955) 58,112,275 
                     

មូលធនសរបុ  251,605,945   (12,487,642) 239,118,304 293,386,001 (17,631,155) 275,754,846 353,482,946 (35,724,186) 317,758,760 
                     

បំណុល និងមូលធនសរបុ 1,499,414,881 (4,581,170) 1,494,833,711 1,926,372,257 (12,645,886) 1,913,726,370 2,466,166,823 (22,252,204) 2,443,914,619 
                     

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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27. ករពន្យលអំ់ពីករផា� សប់�ូរេទ សរហអក (ត) 

ករេផ��តផា� ត់ចំណូលលម�ិត ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2018៖ 
 
    ផលប៉ះពល់ៃន 

    ករផា� ស់ប�ូរ 

   GAAP េទ សរហអក សរហអក 

   ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

   (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) (មិនបានពិនិត្យ) 
 
 ចំណូលករ្របាក់    136,421,121 12,992,379 149,413,500 

 ចំណាយករ្របាក់   (54,604,311) (1,707,452) (56,311,763) 
             

  ចំណូលករ្របាក់សរបុ   81,816,810 11,284,927 93,101,737 

 សំវធិានធនអ្រកក់ និងជាប់សង្សយ័  

 ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន   (8,487,139) - (8,487,139) 
             

      (8,487,139) - (8,487,139) 
             

ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀត   73,329,671 11,284,927 84,614,598 
             

ចំេណញ្របតិបត�ិករ   34,614,191 (18,820,091) 15,794,100 

ចំណាយសហុ៊យករ   (1,163,947) - (1,163,947) 

ចំណាយេលបុគ�លិក   (35,190,719) - (35,190,719) 

ករដករលំស់   (2,032,820) (2,314,246) (4,347,066) 

ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល   (17,194,987) 4,705,897 (12,489,090) 

ចំេណញខត់សុទ�េលអ្រតប�ូរ្របាក់   123,584 - 123,584 
             

ចំេណញមុនបង់ពន�   52,484,973  (5,143,513) 47,341,461 

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ   (10,704,918) - (10,704,918) 
             

ចំេណញសុទ�ក�ងុករយិបរេិច�ទ   41,780,055  (5,143,513)  36,636,543 
           



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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27. ករពន្យលអំ់ពីករផា� សប់�ូរេទ សរហអក (ត) 

ករេផ��ងផា� ត់ចំណូលលម�ិត ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខធ�ូ ឆា� ំ2018៖ 
 

    ផលប៉ះពល់ៃន  

    ករផា� ស់ប�ូរេទ 

   GAAP សរហអក សរហអក 

   ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 
 

 ចំណូលករ្របាក់    292,192,297  22,662,959  314,855,256 

 ចំណាយករ្របាក់   (126,351,821)  (12,210,661)  (138,562,482)  
             

  ចំណូលករ្របាក់សរបុ   165,840,476  10,452,298  176,292,774  

 សំវធិានធនអ្រកក់ និងជាប់សង្សយ័  

 ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន   (16,066,592)  - (16,066,592)  

 សំវធិានធនេល្របាក់តម�ល់េនធនាគារ  (1,092,433) - (1,092,433) 
             

      (17,159,025 ) -  (17,159,025 )  
             

ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្សង  ៗ   148,681,451  10,452,298  159,133,749  
             

ចំណូល្របតិបត�ិករ   78,684,899  (38,054,137)  40,630,762 

ចំណាយសហុ៊យករ   (2,398,475)  - (2,398,475) 

ចំណាយេលបុគ�លិក   (76,035,389)  - (76,035,389) 

ករដករលំស់   (4,169,363)  (4,865,105)  (9,034,468) 

ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល   (42,675,243)  9,230,400  (33,444,843) 

ចំេណញខត់សុទ�េលអ្រតប�ូរ្របាក់   (309,558)  (309,558) 
             

ចំេណញមុនបង់ពន�   101,778,322  (23,236,544)  78,541,778 

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ   (20,747,922)  - (20,747,922) 
             

ចំេណញសុទ�ក�ងុករយិបរេិច�ទ   81,030,400  (23,236,544)  57,793,856 
           



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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28. តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហរិ�� វត�ុ 

តៃម�សម�សបគឺជាតៃម�ែដល្រទព្យសកម�អចប�ូរបាន ឬជាតៃម�ែដលបំណុលអចសងបាន។ េដយសរតៃម�

ស្រមាប់េផ��ងផា� ត់េនេលទីផ្សោរ មិនមានស្រមាប់េ្រប្របាស់ តៃម�ទីផ្សោរមិនមានសមាមា្រតសំខន់ៗស្រមាប់

្រទព្យសកម� និងបំណុលហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នេឡយ ។ ដូេច�ះ តៃម�សម�សប្រត�វបានសន�តេដយអ�ក

្រគប់្រគង េយាងតមទ្រមង់ៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលទំងេនាះ ។ តមមតិរបស់អ�ក្រគប់្រគង តៃម�េយាងៃន

្រទព្យសកម� និងបំណុលហិរ��វត�ុែដលបង� ញក�ុងតរងតុល្យករ គឺជាតៃម�ប៉ាន់ស� នដ៏សមេហតុផល

ស្រមាប់តៃម�សម�សប ៕  
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